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100 ANOS!

“A Voz da Distribuição de Veículos” nos Estados Unidos, a NADA – National
Automobile Dealers Association reuniu 22,5 mil pessoas em Convenção
que comemorou o centenário da entidade, em New Orleans-LA,
e o recorde de vendas de automóveis e comerciais leves em 2016.

ENTREVISTA
Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo na
América Latina, comenta os principais desafios
para o mercado de caminhões e ônibus em 2017.

27O CONGRESSO &
EXPOFENABRAVE
Lançamento oficial
reúne expositores.

MERCADO
Plataformas digitais
contribuem na operação das
concessionárias.

editorial

Os caminhos para a recuperação!
Por Alarico Assumpção Júnior

C

ada conquista é precedida por um desafio. Ou seja, não há tempos melhores sem a superação de obstáculos. No Brasil, parece
que o ano de 2017 será representado pelo início da recuperação, ainda que gradativa. Para isso, estamos percebendo uma energia
voltada à união de esforços e, por mais que existam dissidentes a respeito de quase tudo, nos parece bom senso nos unir em prol
da recuperação, primeiramente, do nosso País.
O cenário político nacional, ainda que combalido pelas sucessivas crises e denúncias que parecem não ter fim, dá sinais de
que as reformas necessárias para a retomada sairão da intenção para a ação. Ainda que isso represente sacrifícios, esses se tornarão
os desafios que precedem novas conquistas!
Segundo os analistas, nossa economia não deverá crescer como gostaríamos, mas é consenso de que “o pior já passou” e, se mais nada
desmoronar, poderemos ter algum resultado positivo este ano, a partir do controle da inflação, queda nas taxas de juros, retomada da produção
e de investimentos lastreados no aumento dos índices de confiança, tanto de investidores como de consumidores. O desemprego deve ser
refreado e, aos poucos, tudo voltará a uma certa e ponderada normalidade.
Mas, para nós, do Setor da Distribuição de Veículos, nada será como antes. E devemos aprender e aprender juntos, para continuarmos
nos desenvolvendo, só que, agora, com um novo perfil de mercado.
E essa mudança é mundial. Ou seja, não reflete apenas uma crise política e isolada em nosso país. Vejamos: Nos Estados Unidos, conforme
demonstramos na Matéria de Capa desta edição, os 18.800 Concessionários comemoram a comercialização de 17,5 milhões de unidades,
entre automóveis e comerciais leves. Porém, também lá esses empresários vivem situações de perda. Sim, perda. A rentabilidade, que tinha
um percentual ideal da ordem de 4%, estava em 2,2% em 2015 e, no ano passado, passou a menos de 2%,
mesmo com recorde em vendas.
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A passagem de loja também foi reduzida, drasticamente, nos Estados Unidos. Antes da crise, em 2008, o
consumidor visitava mais de 4 lojas até comprar seu veículo. A crise passou, os volumes voltaram a bater recorde, mas as visitas aos Concessionários caíram para as atuais 1,4 até a compra do veículo. Agora, a busca está,
literalmente, nas mãos do cliente como jamais esteve. A tecnologia roubou nosso espaço? De forma alguma.
Continuaremos sendo importantes e continuaremos existindo. Na verdade, o ensinamento maior deve ser o
de que a tecnologia e o novo perfil de comportamento do consumidor, e os vários tipos de consumidor, nos
impõem, também, um novo modelo de negócio.
Negar a importância da internet, negar que é preciso conhecer os passos para o desenvolvimento de um
site mobile-first para nossas concessionárias (tendo em vista que mais da metade dos consumidores acessam
a internet pelo celular) e rejeitar o fato de que devemos estar preparados, e preparando nossas equipes, para
receber, identificar e trabalhar bem os leads para que se convertam em vendas, é suicídio empresarial.
ENTREVISTA
27 CONGRESSO &
MERCADO
EXPOFENABRAVE
Não agregar agilidade e relevância aos nossos clientes significará perdê-los para sempre, da mesma forma
como também perderemos os melhores de nossas equipes se não soubermos valorizá-los e treiná-los para vencer
conosco. Sim, porque o turnover, também nos Estados Unidos, chega a 70% ao ano. E a culpa não é da crise.
Ao contrário, devemos explorar novos caminhos, que não passam apenas por trabalhar melhor pós-vendas (serviços e peças) e usados,
mas que deve considerar inovações para que possamos fazer parte da mudança de comportamento do mercado, que inclui desde reconhecer
o perfil do consumidor, redimensionar nossas estruturas, adquirir maior eficiência, até o nosso envolvimento e papel no compartilhamento
de veículos, na realização de serviços ondemand, no desenvolvimento de parcerias e em outras tantas ações e inovações que devemos entender,
aprender e absorver para poder estruturar nossas empresas, nossos negócios, e conquistar mais e mais clientes, abrir novos mercados e, enfim,
encontrar e seguir os caminhos do futuro. Os caminhos que não nos obrigarão a ser maiores mas, certamente, melhores a cada dia, todos os dias.
Para isso, como bem reforçou o atual presidente da NADA, Mark Scarpelli, devemos estar unidos, pois, juntos, somos, certamente, mais
fortes. E, mais fortes, viveremos e nos desenvolveremos mais e melhor.
Vamos seguir os caminhos da recuperação?
A proposta da Fenabrave, para este ano, é estar muito próxima do Setor, ajudando a indicar os melhores caminhos para todos, independentemente do cenário político ou econômico do nosso País. Para isso, desenvolvemos o DMP- Dados de Mercado Personalizados e uma
série de cursos e treinamentos via web por meio da Universidade Fenabrave e dos Encontros de Vendedores e Gestores de Concessionárias pela
FENACODIV e junto aos SINCODIV´s de todo o País. Teremos, ainda, o nosso 27º Congresso & ExpoFenabrave, que acontece em agosto,
onde poderemos vislumbrar quais as melhores alternativas para o novo modelo do nosso negócio. E tudo estará retratado em nossas principais
comunicações, que agora também rumam para o aperfeiçoamento tecnológico e que começam pela própria Revista Dealer, que passará a ter
três edições exclusivamente eletrônicas, além das três impressas anuais. Todas acessíveis em nosso portal. Porque agilidade e relevância também
competem a uma entidade como a Fenabrave.
Estaremos juntos, no caminho da inovação!
Boa leitura e ótimos negócios.
Janeiro/Fevereiro
2017
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Senador Ronaldo Caiado realiza palestra na Fenabrave. Expositores
participam de lançamento do 27º Congresso & ExpoFenabrave.

debate

Tereza Fernandez, da MB Associados, comenta os possíveis efeitos
do governo Donald Trump no mercado automotivo brasileiro.

32

34

radar fenabrave

Ronaldo Caiado
realiza palestra na
Fenabrave
No dia 9 de fevereiro, Vice-Presidentes e Diretoria Executiva
da Fenabrave, representantes de Associações de Marca de todos
os segmentos, lideranças e representantes do sistema financeiro,
participaram da palestra do Senador goiano Ronaldo Caiado,
promovida pela Fenabrave, em sua sede, em São Paulo.
Na oportunidade, Caiado relembrou todas as dificuldades
vividas pelos empresários da Distribuição Automotiva nos últimos anos, lamentando as perdas econômico-financeiras, além
da queda na oferta de empregos gerados e, consequentemente,
a participação do setor no PIB Nacional. “São empresas, em sua
maioria familiares, que foram ruindo seu patrimônio por conta de
um governo populista”, criticou.
As críticas aos governos anteriores continuaram ao longo de
sua explanação, especialmente, segundo o Senador, pela falta de
um projeto nacional em todas as áreas da economia. “Eles dizem
que amam o emprego, mas pelo visto odeiam os geradores de
emprego”, disse, acrescentando que foram criadas 41 estatais
nos últimos 13 anos, “fazendo com que se tornassem verdadeiros
cabides de empregos que custaram muito para nós”.
Caiado defendeu a participação de políticos em projetos
coletivos, que beneficiam diversos setores. Para ele, a posição
de um Senador ou Deputado requer o diálogo aberto com toda
a sociedade, incluindo os empresários, para que possam legislar
em favor de toda a sociedade. “Desde que entrei na política, a fiz
não para ser empresário. Não legislei em causa própria, mas sim
para defender teses que são boas para a sociedade”, comentou.
O novo momento político brasileiro também foi destacado
por Caiado. Em sua opinião, a sociedade brasileira ganhou
força nas ruas para “empurrar”, segundo ele, os parlamentares
no Congresso Nacional. “Temos que reconhecer este novo momento no Brasil que, confesso, esperava não ver mais. Nas ruas
de todo o Brasil, vimos a população dizendo que não suportaria
mais tanta corrupção, a carga tributária e o tamanho do Estado
brasileiro”, completou.
A nova política econômica, adotada pelo governo de Michel
Temer, foi elogiada por Caiado. Para ele, a formação de um teto
para os gastos públicos e a discussão das reformas em curso, serão
totalmente benéficas para a reabilitação do Brasil nos próximos
anos. “Temos que fazer um processo de assepsia para toda esta
máquina que foi criada na gestão anterior. A classe política está
totalmente desgastada e a sociedade, no seu papel, está acompanhando cada vez mais os debates no Congresso”.
O Senador relembrou as mudanças de ordem econômica que
já são observadas com as novas políticas adotadas, como a queda
nos juros e na inflação, entre outros índices que têm demonstrado

Ronaldo Caiado,
Senador goiano.

sinais de retomada. “Perdemos a credibilidade do cidadão, que
agora está sendo retomada. Temos que promover as reformas que
estão aí, mas temos que discutir com a sociedade brasileira para
chegarmos a um resultado que seja benéfico para todos”, alertou,
criticando o atual modelo trabalhista, por exemplo, que gera mais
de 300 milhões de ações no poder judiciário, por ano. “Temos um
sistema que possui mais de 14 mil sindicatos que ganham muito
dinheiro às custas do trabalhador. Isso precisa ser mudado”, disse,
também fazendo menção às reformas fiscais e da previdência.
“Previdência social é uma coisa. Assistência social é outra”.
Por fim, Ronaldo Caiado defendeu a participação dos setores
na elaboração de teses a serem discutidas pelos parlamentares,
elogiando a capacidade política da Fenabrave e sua capilaridade
distribuída por todo o Brasil, em mais de 1.000 municípios. Para
ele, a formação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor
da Distribuição Automotiva e da Mobilidade, é um grande avanço
para os empresários e toda a cadeia automotiva. “Lembro que é
preciso, em primeiro lugar, debater teses em detrimento do debate
de negócios. Temos que pensar, juntos, no interesse coletivo ao
invés de pensarmos em interesses individuais. Com esta mudança, acredito que teremos um Brasil melhor”, finalizou o Senador,
agradecendo a presença de todos em sua palestra e recebendo,
do presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o convite
para que participe e se integre à Frente Parlamentar.
Revista Dealer
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Universidade
Web Fenabrave
supera expectativas
Lançada no dia 2 de janeiro, a Universidade Web Fenabrave,
que faz parte de um projeto de modernização das ações educacionais da entidade, e que disponibiliza cursos somente pela internet,
superou as expectativas e obteve um número surpreendente de
adesões no primeiro mês.
De acordo com o coordenador da área educacional da
Fenabrave, Valdner Papa, a expectativa era ter cerca de 800 alunos
até o fim do primeiro trimestre deste ano, porém, com o grande
sucesso da nova plataforma, em apenas 30 dias, a Universidade
Web Fenabrave já conta com mais de 1.200 alunos matriculados. “A
adesão à nova plataforma mostra que estamos no caminho certo,
com o objetivo de capacitar cada vez mais profissionais das Redes
de Distribuição. Firmamos parcerias com Associações de Marca
e lançaremos, em dois meses, mais cursos à grade”, comentou
o coordenador.
A Universidade Web Fenabrave é fruto da parceria da
Fenabrave com a Escola de Gestão Automotiva e Florida Christian
University – FCU, e trará o que há de mais moderno em ensino
a distância. Por meio de uma metodologia inovadora, focada
na prática profissional, a Universidade Web Fenabrave levará,
aos Concessionários, conteúdos de interesse do setor com alto
impacto no dia a dia de trabalho em equipe. “Um leque de temas
é oferecido aos alunos, que poderão realizar cursos voltados a
vendedores, consultores técnicos, gestão de vendas e pós-vendas,
RH, neuromarketing, entre outros”, disse Papa.
Na avaliação de Valdner Papa, a praticidade em assistir as aulas
em qualquer lugar, por meio de qualquer dispositivo móvel ou
computador conectado à internet, somado ao baixo investimento
aplicado para o aprendizado, fará com que cada vez mais profissionais tenham interesse nos cursos da Universidade Web Fenabrave.
“Capacitação e educação é um dos pilares mais importantes trabalhados pelo presidente Alarico em sua gestão. Acreditamos que,
neste novo formato, vamos conseguir atingir nossos objetivos e
capacitar cada vez mais profissionais para o novo momento de
mercado”, completou.
Os alunos que completarem os cursos WEB serão certificados pela Fenabrave e EGA, e contarão com créditos para cursos
complementares e de graduação nos Estados Unidos e, também,
em universidades brasileiras, parceiras da FCU. “O objetivo da
Fenabrave, junto à Florida Christian University, é trazer, aos distribuidores de veículos brasileiros, a máxima qualidade de ensino,
com conteúdo apropriado para aprendizagem, proporcionando,
a todos os colaboradores, um futuro profissional promissor e, com
isso, aprimorar os resultados dos Concessionários”, concluiu Papa.
www.universidadefenabrave.com.br
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Nova etapa do
Encontro de
Vendedores é
realizado em
Rondonópolis
Após encerrar 2016 com 18 eventos realizados no
país, com mais de 6 mil profissionais de concessionárias
participantes, os Encontros de Vendedores de Concessionárias Fenacodiv foi reiniciado, em 2017, nos dias
22 e 23 de fevereiro, na cidade de Rondonópolis/MT.
Realizados em conjunto com os SINCODIV’s estaduais,
os Encontros contarão com o patrocínio do Banco Itaú
e com parceria da EGA- Escola de Gestão Automotiva.
Segundo Valdner Papa, coordenador geral da
FENACODIV, este ano, os Encontros de Vendedores de
Concessionárias serão realizados com conteúdo ainda
mais amplo para que todos os profissionais da Rede
possam estar preparados para a esperada retomada de
mercado. “Estamos trabalhando em uma grade ainda
mais completa, seguindo as necessidades apontadas
em pesquisas ao longo de 2016”, finalizou Papa.
Para mais informações e inscrições, os interessados devem entrar em contato com Sincodiv local que
realiza o evento. O curso é gratuito e, para efetivar a
inscrição de vendedores de qualquer segmento automotivo, cada participante deverá levar 1kg de alimento
não-perecível no dia do curso que será doado a uma
instituição de caridade escolhida pelo Sincodiv.
Os próximos Encontros de Vendedores serão realizados no mês de março e abril, em locais ainda a confirmar. Acompanhe as newsletters da Fenabrave e da
Fenacodiv e fiquem atentos às datas e locais que serão
divulgados para as próximas edições dos Encontros.

Lançamento oficial do 27º Congresso &
ExpoFenabrave reúne expositores
No dia 23 de fevereiro, em evento realizado na sede da
Fenabrave, em São Paulo, patrocinadores, apoiadores e expositores
potenciais do 27º Congresso & ExpoFenabrave participaram de
café da manhã para conhecerem mais detalhes sobre os pilares
do Congresso e a maior feira de negócios ligada à Distribuição
Automotiva na América Latina, que farão parte do evento a ser
realizado nos dias 8 e 9 de agosto, em novo local: o Transamérica
Expo Center, em São Paulo.
A ExpoFenabrave, que deve ocupar 10 mil m² de área de exposição, receberá cerca de 70 empresas que levarão produtos e
serviços ligados à Distribuição Automotiva. “Toda a área destinada
às salas de palestras do Congresso estará instalada no mesmo
pavimento da área de exposições, ampliando, assim, a visitação
de congressistas nos estandes. Além disso, toda a planta da feira

foi planejada para que os visitantes percorram por todo o espaço,
aumentando o fluxo de passagens e, consequentemente, as chances para a realização de novos negócios”, destacou o presidente da
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.
Para informações sobre as áreas disponíveis para estandes, ou
sobre a participação no evento como congressista, acesse o site
www.congresso-fenabrave.com.br.

Reuniões setoriais na Fenabrave
Nos dias 8 e 9 de fevereiro, foram realizadas, na sede da Fenabrave, em São
Paulo, as primeiras reuniões ordinárias de todos os segmentos automotivos
representados pela Federação. Com a participação de presidentes e executivos
das Associações de Marca, os encontros trataram de assuntos de interesses
específicos, além de temas comuns a todos os segmentos. “Teremos um ano
ainda difícil, mas com esperança de melhoria gradual. Os principais índices
econômicos nos apontam esta tendência, que nos levam a crer que, no último
trimestre de 2017, passaremos a ter, definitivamente, uma retomada da
economia”, comentou o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior,
destacando a queda na inflação e nos juros ao consumidor como pontos
importantes para o crescimento econômico.
No encontro que reuniu os representantes de Automóveis e Comerciais Leves, Assumpção Júnior comentou sobre a participação da Fenabrave
na NADA Convention, realizada em New Orleans-LA. “Conseguimos reafirmar a nossa representatividade não apenas às lideranças norte-americanas, que nos recebeu com muita cordialidade e respeito, mas também
com os nossos amigos da ALADDA, entidade que também presido”, disse,
destacando as propostas apresentadas em reunião da ALADDA durante
o evento, que incluem nova logotipia para a entidade, além de maior participação política e econômica em assuntos de interesse das Federações
filiadas. “Queremos montar um comitê político internacional e levar, a
todos os membros, os programas educacionais que já temos no Brasil, em
parceria com a Florida Christian University”, completou.
Além disso, durante a reunião, foram apresentadas, com mais detalhes,
o projeto de pesquisa que será realizado pelo ICDP, para o setor de Automóveis e Comerciais Leves, além de um estudo sobre o relacionamento com as
seguradoras, realizado com diversas concessionárias e que apontou dados
importantes para a melhoria do dia-a-dia nas Redes.
Já para o segmento de motocicletas, os representantes de Associações
de Marca contaram com a presença do Presidente do Conselho da ABAC
– Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, Vitor César Bonvino, além do Presidente Executivo da entidade, Paulo Rossi, que apresentaram o balanço mais recente do Sistema de Consórcios e sua participação
importante na geração de negócios nas concessionárias. “Apenas no setor
de motocicletas há mais de 110 mil cotas de consórcio contempladas e que
ainda não foram utilizadas. Isso representa mais de R$ 1,1 bi em crédito”,
apontou Bonvino, sugerindo, aos participantes do encontro, a realização

da segunda edição do Festival do Consorciado Contemplado, em parceria
com a Fenabrave, Abraciclo, Anfavea e ABAC. “Tivemos muito sucesso na
primeira edição, e acredito que possamos reverter este crédito em mais
negócios para vocês”, destacou.
Os representantes dos segmentos de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários contaram com a presença do representante do BNDES –
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo Martins,
que apresentou mudanças nos produtos ligados ao FINAME, com destaque
para o Pro-caminhoneiro, que deixou de ser um produto sazonal para se
tornar perene, ao ser incluído na linha BK Aquisição do BNDES FINAME.
“Além disso, estamos adequando o portal voltado para as micro e pequenas
empresas, agilizando o fluxo de informação e garantindo mais negócios
a vocês”, disse Martins.
A mesma apresentação do BNDES foi feita aos representantes dos
segmentos de Tratores e Máquinas Agrícolas, que ainda contaram com a
participação da consultoria 100tno, que mostrou uma proposta de compilação de dados de vendas do setor para a geração de uma inteligência de
mercado para os segmentos. “Como esses veículos não são emplacados,
precisamos contar com a ajuda de todos os concessionários no fornecimento mensal de suas vendas. Lembramos que os dados são sigilosos e
não comprometerão suas empresas com relação à concorrência”, alertou
Almicar Centeno, responsável pelo projeto, destacando a montagem de
um ranking de vendas, além de uma análise, por município, da participação
das concessionárias.
Revista Dealer
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Associações de Marca elegem novas diretorias
• A ABRACAF - Associação Brasileira dos Concessionários
de Automóveis FIAT elegeu, em dezembro, Flavio Antônio
Meneghetti, como presidente da entidade para o biênio
2017-2018. Meneghetti ocupou o mesmo cargo em 1989 e
também presidiu a Fenabrave entre os anos de 2011-2014.
• A ABRADIGUE - Associação Brasileira dos Distribuidores
Guerra elegeu, em dezembro, Angêlo Rampazzo, como
presidente da entidade para o triênio 2016-2018.
• A Associação Brasileira dos Concessionários BMW – ABBM
elegeu, no mês de dezembro, a nova diretoria executiva
para o biênio 2017-2018. Na oportunidade, foi decidido
que Mauricio Portella presidirá a entidade e Fabio Ozi será
diretor geral do segmento de Motocicletas no período.
• A ACAV – Associação Brasileira Concessionários MAN Latin
America, elegeu, em dezembro, a nova diretoria para a gestão
2017-2018. O novo presidente da entidade será Heitor Tosi Neto.
• A Associação Brasileira dos Distribuidores John Deere –
ASSODEERE, elegeu, no mês de dezembro, a nova diretoria
executiva para o biênio 2017-2018. Na oportunidade, foi decidido
que o sr. Alexander Höhl, presidirá a entidade no período.
• A Associação Brasileira dos Concessionários Renault – ABRARE,
elegeu, em janeiro, a nova diretoria para a gestão 2017-2019. O
novo presidente da entidade será Mario Sergio Moreira Franco.
• Em janeiro, Ivanor Olegário passou a ocupar o cargo de
presidente da ASSOCHERY (Associação Brasileira dos
Distribuidores Chery), para o final da gestão 2017-2018.
• A ABRAVO – Associação Brasileira dos Distribuidores
Volvo elegeu, em fevereiro, André G. Feio Ribeiro, como
presidente da entidade para o biênio 2017-2018.
• Em fevereiro, Fabiano Cornelli, passou a ocupar o cargo
de presidente da Associação Brasileira de Distribuidores
Librelato – ABRALIB, para o período de 2016-2017.
• A ABRANOMA – Associação Brasileira dos Representantes
NOMA elegeu Anilton José Zambon como presidente da
entidade, cargo que ocupará entre os anos 2017 e 2018.

Nova Associação Marca filiada à Fenabrave
• Em fevereiro, a ABCLS – Associação Brasileira dos Concessionários LS
Tractor se tornou a mais nova Associação de Marca filiada à Fenabrave.
Com uma Rede de 27 concessionárias, a ABCLS tem Carlos Dalla
Corte como presidente, que ocupará o cargo até o final de 2017.
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Fenabrave
realizará
pesquisa em
conjunto com
ICDP
Representantes dos segmentos de
automóveis e comerciais leves, reuniram-se,
no dia 12 de janeiro, na sede da Fenabrave,
em São Paulo, para a apresentação do projeto
“Futuro Negócio do Concessionário de
Automóveis e Comerciais Leves no Brasil”.
O estudo será realizado pela Fenabrave,
em conjunto com o ICDP –International
Car Distribution Program, instituto de
pesquisa europeu, especializado no
Setor da Distribuição Automotiva.
O objetivo da pesquisa, a ser conduzida
em conjunto com Associações de Marca,
Montadoras e Concessionários de Automóveis
e Comerciais Leves, terá o objetivo de
identificar quais são as principais tendências
e uma projeção, para os próximos 10 anos,
de como será o modelo de negócio para
a Distribuição no Brasil. “Este estudo já foi
realizado nos Estados Unidos e, também,
na China. Com base nesta pesquisa, os
Concessionários brasileiros poderão
estar atentos ao futuro de seu negócio,
antecipando tendências e se preparando
para os próximos anos”, explica o presidente
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.
A pesquisa será coordenada pelo consultor
Francisco Trivellato, representante do ICDP
no Brasil, e será de caráter totalmente
colaborativo para as Redes. As conclusões
e os resultados das análises, que serão
feitas durante o primeiro semestre do ano,
serão apresentadas no 27º Congresso &
ExpoFenabrave, que acontecerá entre os
dias 8 e 9 de agosto, em São Paulo. “Vamos
analisar as principais vertentes que impactam,
diretamente, no negócio. Queremos mostrar
o que o ambiente externo está trazendo para
o setor e o que isso representará no dia-a-dia
do Concessionário”, detalhou Trivellato.

Agenda
Dezembro
• Gláucio José Geara, vice-presidente da Fenabrave,
representou a entidade no evento de comemoração
de 40 anos da ABRAFORTE - Associação Brasileira
dos Distribuidores New Holland, que aconteceu no
dia 8 de dezembro, no Clube Curitibano, em Curitiba.
Na oportunidade, Geara discursou sobre as quatros
décadas da Associação e do seu importante papel
no segmento de tratores e máquinas agrícolas.
• Octávio Leite Vallejo, vice-presidente da Fenabrave e da
ALADDA (Associação Latino-Americana de Distribuidores de
Veículos), entidade que reúne os Concessionários de veículos
de 19 países, participou, nos dias 14 e 15 de dezembro, na
cidade Lima, capital do Peru, do Encontro Automotor da
APP 2016, organização peruana de representação da Rede
de Concessionários no país. Vallejo participou do painel
“O Mercado Automotivo Nacional e Mundial – Projetando
2017”. Na ocasião, também foi realizada reunião da ALADDA
e a comemoraçãodos 90 anos da entidade peruana.
• No dia 15 de dezembro, em São Paulo, aconteceram
as confraternizações de final de ano da ABRAFOR
- Associação Brasileira dos Distribuidores Ford
Caminhões e da ANCIVE - Associação Nacional dos
Concessionários Iveco. Na oportunidade, representantes
da Fenabrave estiveram presentes nos eventos.

Fevereiro
• O presidente Fiat Chrysler Automóveis LATAM, Stefan
Ketter, e o diretor de relações institucionais da FCA,
Antonio Sergio Mello, recepcionaram, no dia 6 de
fevereiro, no escritório da Fiat, em São Paulo, a presidência
e a diretoria da Fenabrave para uma reunião. Na
ocasião, a pauta discutida foi a agenda automotiva.
• Representantes da Fenabrave participaram, no dia 8
de fevereiro, em Brasília, de reunião do GT - Grupo de
Trabalho 34 Veículos, do Conselho Nacional de Política
Fazendária – CONFAZ, na Secretaria executiva do órgão,
para tratarem de assuntos relativos ao GT 45 veículos.
• No dia 9 de fevereiro, o então Ministro das Relações
Exteriores, José Serra, recebeu o presidente da ALADDA,
Fenabrave e FENACODIV, Alarico Assumpção Júnior, para
uma reunião, em Brasília. Durante a audiência, Alarico
apresentou as atividades desenvolvidas pelas entidades,

especialmente o trabalho realizado pela ALADDA,
representando 19 países membros de toda América Latina e
Estados Unidos.
Ao longo do encontro, Assumpção Júnior explicou ao
Ministro que, por meio da ALADDA, cujo comando está
no Brasil, poderá colaborar com o ministério fornecendo
informações de mercado, incluindo dados dos países
membros da entidade, que contribuirão com o comércio
internacional. O ministério se comprometeu a estabelecer
contato permanente com a ALADDA e a Fenabrave, além
de oferecer apoio diplomático necessário nas reuniões da
entidade que ocorrerem fora do Brasil, já destacando um
embaixador para acompanhar o próximo encontro dos
dirigentes da ALADDA, que ocorrerá
no México.
“Sentimo-nos motivados e honrados em poder contar
com o apoio do Ministério de Relações Exteriores em
nosso trabalho junto aos Governos e Montadoras dos
países membros, em toda América Latina, no sentido de
promover o incentivo e incremento da atividade do Setor
Automotivo, na área do Comércio Exterior, como forma de
fomento econômico e social”, comentou Assumpção Júnior.
• No dia 10 de fevereiro, o presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior e o presidente da Anfavea, Antonio
Megale, se reuniram para discutir, em conjunto, a definição
de uma agenda positiva entre as entidades, além de pontos
estratégicos para serem trabalhados ao longo de 2017.
• Aconteceu, no dia 15 de fevereiro, na sede da Fenabrave,
em São Paulo, a reunião conjunta com os membros da
Diretoria Executiva, Diretores Regionais/Sincodiv’s com
os seus presidentes e executivos. Na oportunidade, foram
discutidos diversos assuntos de interesse da entidade, além
da apresentação das ações desenvolvidas pelos Núcleos de
Trabalho, realizados pelos executivos em suas Regionais.
• O SINCODIV Goiás realizou, no dia 16 de fevereiro, em
Goiânia, o “Encontro da Diretoria da Fenabrave Nacional
com os Concessionários Goianos”, que teve como tema
“Confiança na recuperação’. Na oportunidade, a presidente
do Sindicato, Shirley Luiza de Oliveira Leal, recepcionou
o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior,
e a diretoria da entidade. O evento contou com a
participação de Concessionários locais, que assistiram
durante o dia, diversas palestras sobre o setor automotivo,
além de uma mesa redonda com o tema do evento.
Revista Dealer
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Wilson Lirmann

Um ano de
desafios!
Desde o dia 1º de julho de 2016, Wilson Lirmann
assumiu a presidência do Grupo Volvo na América
Latina. Ele substitui a Carlos Morassutti, primeiro
brasileiro que assumiu esta posição depois do sueco
Claes Nilson, o presidente anterior. Há 21 anos na
companhia, Lirmann até há pouco tempo dirigia
o Grupo Lapônia, Rede de oito concessionárias de
caminhões e ônibus da marca em São Paulo.
Lirmann é o mais novo executivo a comandar a operação latino-americana da Volvo. Assumiu a presidência depois de ter passado por várias áreas da
corporação. Graduado em Engenharia Mecânica pela
UFPR (Universidade Federal do Paraná), com MBA em
Administração Estratégica pela Universidade Positivo, iniciou sua carreira na fábrica da Volvo em Curitiba como estagiário em 1990, onde permaneceu por
dois anos. “É uma grande responsabilidade assumir
uma empresa do porte da Volvo na América Latina.
Mas venho me preparando durante toda minha vida
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profissional para me aperfeiçoar e assumir novas
posições. Tenho, também, a sorte de ter um corpo de
funcionários de qualidade e de alto nível que me ajudarão nesta tarefa”, declara o presidente.
Com a expectativa de crescer até 10% em 2017, o
Grupo Volvo acredita que o mercado ainda passará por diversos desafios ao longo do ano. Por outro
lado, fatores positivos, como a previsão de safra
recorde e a melhora de diversos indicadores econômicos, animam o executivo, que contará com
os empresários da Rede de Concessionárias para
suplantar mais este período. “A Volvo é uma empresa de excelência. Uma marca forte com a linha
de caminhões mais moderna do mercado. Estes são
compromissos de longo prazo. Sabemos que 2017
é um ano de desafios, mas acreditamos, também,
que as crises são cíclicas e que a economia vai voltar a crescer”, completou Lirmann, em entrevista à
Revista Dealer.

Revista Dealer – O mercado brasileiro de
caminhões vem vivendo um período de grandes
quedas. Porém, de acordo com a Fenabrave, em
2017, este setor deverá voltar a crescer quase 3%.
A Volvo acredita nesta recuperação? De que forma
isso vai acontecer?
Wilson Lirmann – Nossa projeção é de até 10% de
crescimento neste ano. O primeiro semestre, ainda
carrega alguma incerteza. Acreditamos em uma
recuperação mais consistente a partir do segundo
semestre. Estamos preparados para uma retomada,
inclusive algo mais rápido do que as linhas gerais
que descrevi.
Revista Dealer – A capacidade ociosa na indústria
está em níveis inéditos. De que forma a Volvo
tem trabalhado para ampliar a produção e,
consequentemente, manter os empregos gerados?
Wilson Lirmann – Assim como toda a indústria automotiva, a Volvo foi atingida pela forte queda nas
vendas no Brasil. Infelizmente, tivemos que ajustar
nosso quadro de funcionários à atual demanda
de mercado, que voltou aos níveis que tínhamos
em 2002.
Ao mesmo tempo, temos um desenvolvimento de
longo prazo na América Latina, com companhias
de mercado e parceiros importadores bem estabelecidos nos principais mercados. Isto nos ajudou
a manter o equilíbrio e o nível de produção um
pouco mais aquecido.
Revista Dealer – De que forma avalia a atuação da
Rede de Concessionárias no atual mercado?
Wilson Lirmann – Nossa Rede é um grande patrimônio, pela sua solidez, profissionalismo e a confiança mútua que construímos ao longo dos anos.
A atuação da Rede juntos aos clientes, no sentido
de manter a atenção e o suporte, é fundamental
num momento de crise econômica como o que
estamos atravessando. Ao mesmo tempo, buscamos melhorar muito a nossa produtividade, neste
contexto mais restritivo. O ambiente permanece
desafiador, mas estou muito contente com a nossa
capacidade de superá-lo, junto com a nossa Rede,
até o momento.

Revista Dealer – De que forma sua experiência
como dirigente de concessionária poderá
contribuir com o relacionamento e a gestão das
concessionárias Volvo no Brasil?
Wilson Lirmann – A experiência, como dirigente de
concessionária, foi transformadora. Eu pude viver a
realidade da linha de frente – e viver algo que assegurou um conhecimento diferenciado. A principal
lição vem do cliente: suas necessidades e valores, aos
quais devemos nos alinhar.
Sobre isto, temos que trabalhar juntos, Fabricante
e Concessionários, de forma integrada e muito
próxima. Confiança é a base deste relacionamento
e o sucesso garante ganhos a todos: Clientes, Concessionários e Fábrica.
Revista Dealer – No negócio de caminhões,
o pós-venda se tornou um departamento
fundamental, não apenas para a geração de
negócios e ampliação da rentabilidade, mas como
ferramenta importante para a fidelização de
clientes. Como que a Volvo contribui para que a
Rede amplie a penetração deste departamento no
negócio? Há algum programa desenvolvido pela
montadora neste sentido?
Wilson Lirmann – Na Volvo, temos utilizado e termo
“serviços” em substituição ao tradicional pós-venda.
Mais do que um jogo de palavras, indica uma direção e a grande importância desta área. Não se trata
apenas de uma obrigação “após a venda”, mas de
uma grande oportunidade de fidelização do cliente
e de novos negócios. Para isto, é fundamental servi-lo com excelência!
A base deste desenvolvimento são os nossos compromissos com o cliente. Tratam-se de valores que
exercitamos constantemente com as nossas equipes.
Além destes valores, temos uma série de ações e programas, que incluem desenvolvimento de ofertas
comerciais, processos de trabalho e competências
das equipes.
Temos uma longa tradição nesta área. A Volvo
foi pioneira em atendimento emergencial, com
o VOAR (Volvo Assistência Rápida) ainda na década de 1980. Estamos investindo para manter a
dianteira. Uma das fronteiras mais promissoras nos

Nossa Rede é um grande patrimônio, pela sua solidez, profissionalismo
e a confiança mútua que construímos ao longo dos anos.
Revista Dealer
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próximos anos é dos “veículos conectados”, com o
Volvo Dynafleet, que nos permite planejamento
ativo dos serviços e diagnósticos a distância. Este é
um futuro que já começou!
Revista Dealer – Quais são seus principais desafios
na Volvo?
Wilson Lirmann – Num momento de forte queda
nas vendas como o que estamos atravessando, é
fundamental mantermos uma mentalidade enxuta
em tudo o que fazemos, focando nossos recursos
nas prioridades corretas e trabalhando com eficiência. Ao mesmo tempo, temos que capturar mais
oportunidades de negócio e elas existem. O grande
desafio é mobilizar as pessoas em torno destes vetores. Uma vez que elas entendem a direção, farão
parte da solução.
Revista Dealer – Você acredita que a economia
brasileira voltará a se fortalecer este ano?
Wilson Lirmann – A crise brasileira tem três dimensões: econômica, política e moral. Estas dimensões caminham em ritmos diferentes, pela sua
própria natureza, mas nas três frentes percebemos
avanços importantes.
Na frente econômica, como eu disse anteriormente,
a retomada é certa, é uma questão de tempo. Já
temos vários indicadores que apontam melhoras
importantes, como inflação, taxa de juros, risco país
e outros tantos. Isto tem ocorrido, inclusive, devido
à competente condução da equipe econômica.
Adicionalmente,com a agenda macroeconômica
positiva, nosso setor poderia se beneficiar de
iniciativas microeconômicas de impacto positivo
também para sociedade. Não me refiro a benefícios
e incentivos que não cabem no contexto atual, mas
a regras estáveis e de longo prazo no FINAME, a
uma nova edição do INOVAR-AUTO que incentive a competitividade em toda cadeia automotiva
e a regulamentação da inspeção veicular. Este último tema é fundamental nas questões ambientais
e de segurança no trânsito que são importantes
para sociedade.

Uma das fronteiras mais
promissoras nos próximos
anos é dos “veículos
conectados”, com o Volvo
Dynafleet, que nos permite
planejamento ativo dos
serviços e diagnósticos
a distância. Este é um
futuro que já começou!

Revista Dealer – Quais setores da economia
poderão influenciar, positivamente, o mercado de
caminhões em 2017?
Wilson Lirmann – O agronegócio, tradicionalmente,
é um dos setores que influenciam o mercado de
caminhões. A previsão de safra recorde para 2017,
certamente, beneficia o segmento de transporte
de cargas.
Revista Dealer – A Volvo pretende realizar mais
investimentos no Brasil? Em que áreas e qual é o
volume a ser investido?
Wilson Lirmann – Sim, acreditamos no Brasil e mantemos nossos planos de investimentos em veículos
e soluções de transporte que contribuam para
eficiência do transporte de cargas e passageiros.
Vamos investir R$ 1bilhão, de 2017 a 2019, no desenvolvimento e atualização de produtos e serviços,
na Rede de Concessionárias e em nossa fábrica, para
que continue atualizada e moderna.
Revista Dealer – Neste ano, teremos a Fenatran,
que é um dos principais eventos do setor de
transporte. Quais são as suas expectativas para a
feira, mesmo com um mercado desaquecido?
Wilson Lirmann – Nossa expectativa são as melhores
possíveis. Para a Volvo, a Fenatran é uma feira de
negócios. É uma excelente oportunidade de interação dos clientes com a marca. É um momento importante de união da Fábrica com a Rede, quando
todas as equipes trabalham de forma integrada para
mostrar aos clientes os diferenciais de transporte
oferecidos pela Volvo.

A experiência, como dirigente de concessionária, foi transformadora. Eu pude viver a realidade
da linha de frente – e viver algo que assegurou um conhecimento diferenciado. A principal
lição vem do cliente: suas necessidades e valores, aos quais devemos nos alinhar.
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NADA COMEMORA
Por Rita Mazzuchini e Igor Francisco

Sendo reconhecida como “A voz da distribuição
de veículos”, a entidade norte-americana, que
representa 18,8 mil Concessionários, completa um
século e também celebra os resultados de vendas
de automóveis e comerciais leves no país,que
atingiram estabilidade num patamar histórico.
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100 ANOS!
Jeff Carlson, chairman da NADA em
2016, comemora os 100 anos da
entidade e a marca de 17,5 milhões
de automóveis e comerciais leves
comercializados no ano passado.

Revista Dealer
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Em comemoração ao centenário
da entidade, o evento contou
com programação especial,
inspirada no Mardi Gras,
o carnaval de New Orleans.

R

azões para comemorações não faltam.
O ano promete ser bastante generoso
para o Setor da Distribuição de Veículos nos Estados Unidos que, em 2016,
registrou mais um excelente resultado
de vendas de automóveis e comerciais
leves, chegando à marca de 17,5 milhões de unidades comercializadas,
mesmo volume alcançado em 2015.
Em 2017, ano em que a NADA- National
Automobile Dealers Association comemora 100
anos de história, sendo reconhecida como “A voz
da distribuição” no país, sua Convenção, realizada
na cidade de News Orleans, estado da Louisiana,
teve balanço superlativo. Reuniu 22,5 mil pessoas,
ofereceu cerca de 100 palestras, contou com 500
expositores na feira de negócios e foi inaugurada
com uma festa no Mardi Gras World para oito mil
pessoas, com investimentos de cerca de US$ 10
milhões (patrocinados por montadoras e empresas
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Acima, Delegação da Fenabrave e, abaixo, jantar
promovido pela ABRAHY em New Orleans.

financeiras) que, certamente, entrará para a história
e se tornará inesquecível para quem participou.
Ainda que as incertezas do novo governo de
Donald Trump não permitam projeções econômicas assertivas sobre o futuro do PIB, juros,
investimentos e possíveis regras a serem criadas,
a expectativa da NADA para o setor é repetir o
mesmo (excelente) resultado do ano passado, no
que a entidade vem chamando de “platô positivo”, quando o mercado atinge estabilidade em
ótimo patamar.
Mais de 30 países participaram da Convenção
realizada pela NADA este ano, incluindo a comitiva da Fenabrave e a missão técnica de entidades
brasileiras, como a ABRAHY, que levou cerca de
25 Concessionários, entre empresários da Rede
Hyundai e agregando convidados de outras marcas,
como ASSOBRAV (Volkswagen) e ABRACOP
(Peugeot). Também a ALADDA, Associação
Latino Americana de Distribuidores de Automo-

tores, atualmente comandada pelo presidente da
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, realizou
reunião durante o evento, em New Orleans.
Abertura celebra história e missão – Representar o
Setor da Distribuição de Veículos nos Estados
Unidos, seja na depressão ou no sucesso, é a vocação da NADA, entidade que representa 18,8
mil Concessionários de automóveis e comerciais
leves e que, criada em 1917, completa 100 anos de
história em 2017.
Ao menos esse foi o tom da Cerimônia de
Abertura da Convenção, realizada entre os dias 26
a 29 de janeiro, em New Orleans-LA, quando Don
Hicks, presidente e coordenador do evento, reiterou que a missão da entidade é a de não apenas servir e defender os Concessionários, como também
as comunidades em que atuam, sejam em bons ou
maus momentos. Prova disso é o tradicional Prêmio
“Dealer Of The Year”, que reconhece os principais
Revista Dealer
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Jeff Carlson e Mark
Scarpelli, presidentes
da NADA em 2016 e
2017, respectivamente,
e Mark Fields, CEO da
Ford Motor Company.

Concessionários que desenvolveram projetos sociais
em suas cidades locais, ao lado do Instituto NADA.
Acompanhada pela Orquestra de Lousiana, a
Cerimônia de Abertura da Convenção foi marcada
pela linha do tempo da NADA e de sua luta pelo
setor, projetada em vídeo e nos discursos oficiais.
O presidente da NADA em 2016, Jeff Carlson,
reiterou que a entidade vem lutando, acima de
tudo, “pelos direitos dos consumidores” e lembrou
que o negócio de carros é uma viagem e não um
destino. “Por isso, escolham, sempre, o melhor
caminho”, alertou, fazendo uma analogia com uma
passagem pessoal, em que pilotava um avião e que,
ao se deparar com uma pane elétrica na aeronave,
teve de pensar em fazer escolhas que incluíam a destruição do avião para evitar provocar um acidente
que poderia matar muitas pessoas em solo. “Assim
também acontece com o negócio de automóveis,
onde tudo pode mudar a qualquer momento. Também na NADA, temos que tomar decisões rápidas e
estar preparados para lidar com todas as situações,
pois representamos os Concessionários e seus funcionários”, comentou Carlson, lembrando que,
por sorte, sua história pessoal acabou bem, pois
o equipamento voltou a funcionar perfeitamente
naquela viagem.
Entre os principais fatos de 2016, lembrados
por Jeff Carlson, foi destacada a luta da NADA
pela preservação dos direitos dos consumidores e
Concessionários em relação à intenção do Governo
estabelecer uma taxa única de financiamento no
país, o que, na avaliação do setor, eliminaria a livre

e positiva concorrência do mercado. “Conseguimos eliminar isso, favorecendo a todos”, destacou
Carlson, mencionando que outro desafio do setor,
no ano passado, foi em relação à redução de custos
dos recalls que, até 2015, custaram US$1,2 mil por
carro e que, graças à atuação da entidade e à união
dos Concessionários, esse custo foi reduzido para
US$500,00.
Ao mencionar a união da categoria, Carlson
enfatizou que a Comunicação é a chave para o
sucesso. “Os problemas podem ser muito maiores
quando não há comunicação. Devemos promover
a união com o mundo, pois, juntos, todos os países
formam o nosso mundo”, encerrou o presidente
que comandou a NADA em 2016 e que repassou o cargo ao atual presidente da NADA 2017,
Mark Scarpelli.
O futuro por Mark Fields – Ao final das apresentações
e discursos da Cerimônia de Abertura, o atual
presidente e CEO da Ford Motor Company,
Mark Fields, ministrou palestra que conquistou a
simpatia do público desde o início. “É um orgulho
trabalhar com vocês, Concessionários. Vocês são
importantes para os negócios e para as famílias
de seus funcionários e de todos os americanos”,
destacou Fields, reforçando o papel social dos distribuidores ao relembrar a trajetória de Henry Ford
e de Billy, o primeiro Concessionário da marca que,
em 1906, doou seu estoque de carros para o resgate
das vítimas de um terremoto, ocorrido em São
Francisco-CA. “Ele salvou vidas! E Concessionários

Reunião ALADDA
Seguindo a agenda de reuniões fixas,
confirmada no encontro realizado na
Cidade do México, no início de novembro de 2016, a primeira Reunião da
ALADDA – Associação Latino Americana de
Distribuidores de Automotores de 2017
reuniu, em 29 de janeiro, os representantes dos países membros da entidade. A
reunião contou com as boas-vindas do diretor institucional da NADA, Albert Gallegos.
O presidente da ALADDA, Alarico
Assumpção Júnior, presidiu a reunião, que
foi conduzida pelo secretário executivo
Alejandro Saubidet, encarregado de
anunciar as apresentações de cada
país, incluindo as do Brasil, que incluiu
propostas de inovação para a ALADDA.
Em sua abertura, Assumpção Júnior
mencionou que os ciclos econômicos
são inexoráveis a qualquer país e que a
ALADDA precisa estar preparada para
cada momento, sejam positivos ou negativos. Entre os pilares de sustentação
empresarial, o presidente da ALADDA
citou o Político, Educacional, Inovação e
o de Inteligência de Mercado e disse que
as propostas de sua gestão para a entidade latino-americana englobam todos
esses pilares. “Novos governos implicam
em eventuais novos caminhos e precisamos criar esses caminhos, estruturas e
ferramentas que nos permitam negociar
melhor, possuir informações profundas
e atualizadas, e maior presença junto ao
governo e sociedade”, destacou Alarico
Assumpção Júnior, mencionando que o
primeiro passo é demonstrar conhecimento, informação e união. “Precisamos
criar uma relação sadia, de diálogo e
negociação”, finalizou.
Durante a reunião, foi proposta a criação
de um Comitê de Política Internacional
que terá, entre suas funções, a coordenação política junto ao governo norte-

americano, NADA e outros governos que
compõem a ALADDA. A proposta será
concluída na reunião da entidade que
deve ocorrer no México, em abril.
Nas apresentações do dia, foram abordadas propostas ligadas às áreas de
comunicação (nova logotipia para a
ALADDA e novo formato de Boletim de
Notícias), o Programa Internacional para
o Desenvolvimento de Líderes (evento a
ser realizado em Orlando-Fl, em junho),
Programa de Coaching Executivo (adesão por interesse), Dados de Mercado/
Inteligência de Mercado (coleta de dados
mais abrangentes de cada país-membro
da ALADDA).

No desenvolvimento da agenda de
reuniões da entidade, o presidente
da AMDA - Associação Mexicana de
Distribuidores de Automotores,
Guilhermo Prieto Treviño, propôs que
o próximo encontro da ALADDA seja
realizado na Cidade do México, no
próximo mês de abril, para que a entidade
possa auxiliar na busca de soluções para o

mercado mexicano, oprimido em função
das medidas restritivas adotadas por
Donald Trump, nos Estados Unidos.
Foi confirmada, ainda, a reunião da
ALADDA durante o 27º Congresso &
ExpoFenabrave, que se realizará entre
os dias 8 e 9 de agosto, em São PauloSP. Além desses eventos, continuam
parte da agenda de reuniões da ALADDA
os encontros a serem promovidos
pelas entidades Mexicana e Peruana,
respectivamente, entre os meses de
novembro e dezembro deste ano.
Apresentação e Convite CADA – Ainda durante a Convenção da NADA, o presidente da entidade, Alarico Assumpção
Júnior, o secretário executivo, Alejandro
Saubidet, e membros da comitiva da
Fenabrave realizaram encontro com o
atual vice-presidente da CADA – Canadian
Automobile Dealers Association, Tim Ryan.
Na oportunidade, a ALADDA foi apresentada oficialmente e foi formalizado o convite
para que a entidade canadense passe a
compor a associação Latino-Americana,
como convidada, da mesma forma como
ocorre hoje com a NADA. Tim Ryan agradeceu o convite e ficou de levar o assunto ao
presidente da CADA para definição.

Tim Ryan, vice-presidente da CADA (centro), recebe
convite de Alarico Assumpção Júnior para que a
entidade canadense passe a compor a ALADDA.
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Jeff Carlson, presidente
da NADA em 2016, e
Mark Fields, CEO da
Ford Motor Company.
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como Billy vêm salvando o país, contribuindo com
suas comunidades. A Ford acredita, firmemente,
na distribuição de veículos”, atestou o executivo,
enfatizando que “o Concessionário é a parte fundamental e a mais importante do setor automotivo”.
Em sua avaliação, a Ford fez progressos com
a parceria que tem com sua Rede. “Nos carros,
fizemos muitas inovações tecnológicas, no design,
etc, o que fortalece a marca e os Concessionários,
que nos garantem posicionamento forte no mercado”, afirmou Fields, lembrando que, no passado, a
montadora não teve um bom relacionamento com
os Concessionários, mencionando a época em que
a Ford decidiu criar sua própria Rede de Distribuição, mas sem sucesso. “Foi ruim para todos. Temos
que seguir juntos, fazendo parte das mudanças e até
por elas. Em bons ou maus momentos, devemos
ficar juntos”, sentenciou o Presidente e CEO da
Ford Motor Company.
Por falar em mudanças no futuro dos negócios,
Fields acredita que, em cinco anos, muitas mudanças ocorrerão no setor, o que incluirá o que chamou
de “Cidade do Amanhã”, e que prevê mais preocupações com mobilidade, redução de acidentes e,

consequentemente, a maior utilização de veículos
elétricos, drones, o compartilhamento de veículos,
entre outras inovações que poderão significar não
um risco, mas novas oportunidades de negócios
aos Concessionários. “Os Concessionários poderão
estar em várias frentes de negócios, principalmente, em serviços para carros elétricos, funcionando
como pontos de recarga, atuando como estacionamentos para intermediar compartilhamento de
veículos, etc, pois serão, sempre, a conexão com o
consumidor final”, sugere o executivo, concluindo
que as soluções de mobilidade devem ser locais e
ninguém melhor do que os Concessionários para
conhecer o que de melhor pode ser feito em cada
cidade. “Afinal, são os Concessionários que têm os
consumidores”, finaliza, garantindo que é preciso
ter uma visão para daqui a 15 anos, mas que ele
está convicto de que as pessoas não irão parar de
comprar carros.
Ao ser questionado por Jeff Carlson sobre a
reunião que o executivo da Ford teve com Donald
Trump, Mark Fields disse que foi chamado pelo
Presidente dos Estados Unidos para pedir ideias
sobre o negócio automotivo. Segundo Fields, a

Homenagens e Eventos
Na manhã de 27 de janeiro, foi realizado evento de
homenagens aos 100 anos da NADA por entidades
estrangeiras. Realizadas no pavilhão de exposição,
no stand da NADA Live (canal de TV da entidade),
o Presidente da Fenabrave e da ALADDA, Alarico
Assumpção Júnior, entregou presentes das duas
entidades sob seu comando a Jeff Carlson, presidente da NADA em 2016 e que esteve acompanhado de Mark Scarpelli (Presidente NADA em 2017),
e Peter Welch, Presidente Executivo da entidade.
Na noite de 28 de janeiro, Jeff Carlson ofereceu
coquetel às lideranças internacionais do setor,
reunindo membros da ALADDA, Fenabrave (Brasil),
Canadá, China, entre outros países na suíte presidencial do Windsor Court Hotel.
Finalizando o evento, o atual presidente da NADA
2017, Mark Scarpelli, recebeu convidados especiais
no Generations Hall, na noite de 29 de janeiro,
oportunidade em que o Presidente da Fenabrave
e ALADDA, Alarico Assumpção Júnior, pôde reiterar o convite para que Scarpelli compareça ao 27º
Congresso & ExpoFenabrave, a ser realizado entre
os dias 8 e 9 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo-SP.

Alarico Assumpção Jr.
realiza homenagem
aos 100 anos da
NADA, com a
entrega de presentes
da Fenabrave e
ALADDA, a Jeff
Carlson (topo), que
também reuniu a
comitiva brasileira e
de outros países em
coquetel no Windsor
Court Hotel.
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conversa foi cordial e Trump o questionou sobre
sua opinião em relação a leis que poderiam ser
alteradas. Falaram sobre política de juros, regulações, empregos, limitação de mercado, entre
outros assuntos. Na avaliação de Mark Fields,
Donald Trump pareceu atento e focado. “Acho
que ele será um bom Presidente para os Estados
Unidos”, concluiu.

Mark Scarpelli em
entrevista exclusiva à
Revista Dealer.
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Nova liderança com Mark Scarpelli – Na NADA, a sucessão do chairman acontece naturalmente, já que
o vice-presidente do ano anterior, acaba por assumir
a presidência da entidade no ano seguinte. Os mandatos são de apenas um ano e sem reeleição. Mas, ao
contrário do que se pode imaginar, não há ruptura
na linha de condução da entidade, justamente,
porque os eleitos já vinham atuando na entidade
ao longo dos anos. Esse é o caso de Mark Scarpelli
que, aos 52 anos de idade, assume a presidência
da NADA para o ano de 2017, tendo acumulado
cargos regionais na entidade em Chicago, atuado

como coordenador da convenção da NADA em
2016 (realizada em Las Vegas) e como vice-presidente de Jeff Carlson.
Em entrevista exclusiva à Revista Dealer,
Scarpelli disse que, atualmente, comanda, ao lado
do pai e do irmão, a segunda geração de negócios
de concessionárias da família, que existem há 60
anos e que, hoje, representam sete marcas, entre
Chevrolet, Kia Motors, Chrysler, Dodge, Jeep,
RAM. Mas Mark Scarpelli revelou que, antes de
assumir os negócios da família, trabalhou por três
anos na General Motors, experiência que parece
ter sido revertida em resultados para a gestão de
suas concessionárias que, atualmente, somam 7 mil
carros comercializados ao ano e a geração de mais
de 300 empregos diretos.
Sobre a comemoração dos 100 anos da NADA,
Scarpelli lembra que a entidade passou a ser reconhecida como “A voz da distribuição” em 1997,
quando o governo norte-americano taxou os
automóveis como itens de luxo, fazendo com que
a entidade lutasse para que fossem reconhecidos
como itens de necessidade à população, o que
foi conquistado.
Aliás, as relações com o Governo são constantes
e Scarpelli disse que a NADA já se aproximou de
Donald Trump. O mote inicial é a taxa de importação atribuída ao México e que, segundo o atual
presidente da NADA, repercutirá em aumento de
preços ao consumidor norte-americano. “Isso é
um retrocesso e estamos, agora, querendo separar
as coisas, como de onde vem o carro, as peças, etc,
para que possamos negociar com o Governo”,
afirmou Scarpelli.
O perfil de negócio de concessionárias nos
Estados Unidos tem fatores semelhantes aos do
Brasil. As fontes de receita também são maiores
e melhores, segundo Scarpelli, nos negócios de
garantia, serviços e usados, e bem menores na
comercialização de carros novos. “Os negócios de
novos melhoraram, mas as margens pioraram e,
hoje, estão em menos de 2%”, afirmou, lembrando

que, nos Estados Unidos, montadoras e concessionárias têm certificação comum, com serviços
de fábrica, extensão de garantia, o que garante
melhores margens em serviços e usados do que na
comercialização de veículos novos.
Para o novo presidente da NADA, o negócio
da distribuição tem evoluído e mudado muito nos
últimos anos, reduzindo a passagem de loja pelos
consumidores. “Antes, o consumidor ia a quatro lojas
antes de fechar negócio e, agora, ele vai, na média,
a 1,5 loja, porque se prepara antes, pesquisa pela
internet. Por isso, os Concessionários estão se preparando e utilizando a tecnologia em favor do negócio,
realizando parcerias com sites de intermediários para
que as vendas se revertam para as concessionárias,
utilizando a geolocalização, por exemplo. Assim,

quando o cliente acessa, por exemplo, o Google,
temos recursos para entrar em contato com esse
consumidor para lhe oferecer a concessionária mais
próxima como alternativa para encontrar o veículo
que procura”, explica Mark Scarpelli.
Segundo Scarpelli, a feira de negócios organizada paralelamente à Convenção da NADA já é um
retrato desse novo perfil do mercado. “Aqui, 1/3
dos 500 expositores são formados por empresas que
querem vender sites”, revelou.
Para que todas as áreas da concessionária estejam preparadas e integradas ao novo perfil de
negócio, Mark Scarpelli garante que a gestão deve
focar no treinamento. “Sem uma força de trabalho
competente, é difícil trabalhar num negócio tão
complexo”, garante.

Além da presença
de montadoras na
exposição, 1/3 dos
500 expositores
são formados por
empresas ligadas à
tecnologia.
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Complexas também parecem ser as relações
entre concessionárias e montadoras. Segundo o
presidente da NADA, as relações são fortes e estreitas, mas algumas marcas ainda têm problemas.
“Em algumas marcas, há demandas complicadas
por parte das montadoras, gerando brigas. Algumas
demandam, ainda, altos investimentos de suas Redes e outras fazem demandas sem qualquer sentido.
Isso tem sido mote da NADA nos últimos anos”,
lembra Scarpelli.
Para os Concessionários brasileiros, que vêm se
ressentindo da crise política e econômica que impactou o mercado nos últimos anos, o presidente da
NADA 2017 envia uma mensagem: “Meu conselho
é que os Concessionários se unam para ficar mais
fortes, que tenham projetos de treinamento, capacitação e que possam enfrentar juntos os problemas”,
finalizou Scarpelli.
Economia incerta – “No comments”. Assim, “sem comentários”, o economista-chefe da NADA, Steven
Szakaly fez sua avaliação sobre o atual governo de
Donald Trump.
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O especialista não quis mesmo fazer muitos
comentários durante a entrevista que concedeu
à Revista Dealer, até porque, segundo ele, existe
muito “se” nas hipóteses da economia norte-americana este ano. Segundo Szakaly, “se Trump fizer
investimentos, o PIB poderá crescer acima de 3%
em 2017, ou menos de 2%, mas isso dependerá
da infraestrutura. Assim como o PIB, também a
inflação, balança comercial e taxas de juros devem
merecer análise após o primeiro trimestre do ano,
quando as ações do atual governo estarão, segundo
o economista, “mais esclarecidas”.
Sobre as taxas de juros, Steven Szakaly afirma
que poderá haver um aumento de 0,75% este ano,
com redução gradativa, chegando a-1% em 2018.
Seja qual for o cenário econômico, Szakaly
acredita que o mercado de automóveis e comerciais
leves continuará nos mesmos patamares atuais dos
17,5 milhões de unidades, consideradas um “platô”
positivo para o setor da distribuição.
No entanto, o economista-chefe da NADA
afirmou que o país e o setor ainda estão com dificuldades de ocupar as vagas disponíveis de trabalho,
em função das pessoas terem parado de buscar emprego. “Está muito difícil encontrar bons técnicos”,
reclama Szakaly, mencionando que a renda média
anual de cada trabalhador de concessionária supera
US$53 mil.
Mesmo com dificuldades para encontrar força
de trabalho, a geração de empregos em concessionárias tem crescido 3% ao ano, desde a retomada
do mercado. Atualmente, o setor gera mais de 1,3
milhão de empregos e arrecada, aos cofres públicos,
cerca de US$13 bilhões por ano em impostos.

Steven Szakaly,
economista-chefe da
NADA, é entrevistado
pela equipe da
Fenabrave.

Palestras

NOVOS CONCEITOS PARA
A GESTÃO DAS REDES!
Internet, mídias sociais e ambientes digitais. Cada vez mais as
plataformas online farão parte da distribuição automotiva. Dentre a
centena de palestras oferecidas na NADA Convention, uma nova forma de
gestão e atuação das Redes ficaram muito evidentes nas apresentações.
Confira, a seguir, o resumo de algumas das principais palestras.
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Conheça bem do
negócio e saiba
quem é o seu cliente
No primeiro dia de palestras direcionadas especialmente
ao público internacional, Charles Bowles, diretor de iniciativas
estratégicas da CommercialTruckTrader.com, ensinou que, para
se ter uma boa venda de veículos comerciais, é preciso conhecer,
primeiramente, o core business do cliente. “As pessoas que trabalham em uma concessionária de caminhões devem fazer o mesmo
processo todos os dias”, disse.
Segundo o palestrante, cerca de 75% dos clientes potenciais,
nos EUA, iniciam a pesquisa pelo produto na internet, da mesma
forma que o cliente de automóveis. A diferença, segundo ele,
está no conhecimento que os vendedores devem ter do cliente.
“Vendemos soluções, não apenas um carro”, determinou. De
acordo com o palestrante, o cliente de caminhões demora, em
média, 3 anos para voltar à concessionária, dessa forma, é preciso
entender, exatamente, quais são as suas necessidades para que,
após este período, não busque seu concorrente.
Além disso, Bowles ensina que, além da internet, é preciso
buscar novas fontes para a geração de leads, como é o caso de uma
simples ligação, um e-mail ou mesmo uma mensagem pelo celular. “Mais de 80% dos contatos entre o cliente e a concessionária
acontecem por meio do smartphone”, completa.

Durante o contato, o Concessionário deve ficar atento ao tipo
de abordagem a ser feita. “Primeiro, precisamos entender qual
a finalidade ou o uso daquele veículo. Esta deve ser a primeira
pergunta a ser feita. A partir desta premissa, inicia-se a negociação
com a oferta de soluções necessárias”, explica.
A partir deste processo, Bowles ensinou que é preciso seguir a regra batizada de “PAID” que, em português, pode ser
traduzida como Imagem, Atração, Interesse e Descrição. “Com
imagens bem-feitas de produtos, é possível ter até seis vezes mais
interações no site ou nas mídias sociais da concessionária. Mas
atenção: usar fotos produzidas pelas montadoras fará com que
você apareça igual a todos nos resultados das buscas. As fotos
fazem a diferença!”, completou.
Uma boa imagem, exclusiva, e o trabalho consultivo do vendedor criam a “Atração” e o “Interesse” do cliente, que buscará
por mais informações. É neste ponto, segundo Bowles, que entra
a “Descrição”. “Nesta fase do processo, não é para descrever
a ficha técnica do carro, mas sim, descrever de que forma este
veículo pode ser usado. No site da concessionária, por exemplo,
nas 300 primeiras palavras da descrição, se colocada com esse
tipo de informações, as chances de um contato ou a negociação
se concluir aumentam bastante”, completou, dizendo que “não
interessa a potência, mas este veículo vai fazer o trabalho que seu
cliente precisa?”.

Charles Bowles
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Jeff Clark

Mobile-first é fundamental
Com o aumento do uso de smartphones, ter um site responsivo – que pode ser apresentado em diversas plataformas
e aparelhos -, é fundamental para a ampliação da visibilidade
da concessionária e, consequentemente, dos negócios. Esta
tendência foi apresentada por Jeff Clark, Chief Sales Officer da
DealerOn Automotive.
De acordo com o palestrante, nos Estados Unidos, as pessoas
têm acessado à internet cada vez mais por smartphones. Ao todo,
dos adultos norte-americanos, 2,85 milhões de pessoas utilizam
os telefones para acesso à internet, ante 2,36 milhões que acessam
a rede por meio de computadores. “Por isso, é preciso trabalhar
o conceito de ‘mobile-first’, que é o site pensado especialmente
para sua abertura em aparelhos de telefone celular”, explicou.
Em seu conteúdo, ensinou Clark, é preciso apresentar todos
os departamentos da concessionária, especialmente o estoque
atualizado de veículos usados, peças, serviços de pós-venda
(agendamento de manutenção) e, principalmente, meios de
contato com a loja. “Uma pesquisa realizada pela DealerOn
apontou que, quando se trabalha com um site completo, voltado
para o smartphone, as vendas de peças e de veículos cresceram
consideravelmente. Para isso, recomendamos que, de todo o
conteúdo apresentado, 53% seja para peças e serviços e, 47% para
veículos. Atualmente, os sites estão divididos entre 3% e 97%,
respectivamente”, explicou.

Clark explicou que 47% das pessoas entre 18 e 45 anos
preferem agendar online os serviços a serem realizados na concessionária. “E neste aspecto, as lojas independentes fazem um
bom trabalho”, comentou, fazendo um comparativo de sites de
concessionárias autorizadas e de lojas de serviços independentes.
“Nas concessionárias, há muito texto e pouca praticidade. Já os
independentes apresentam fotos de produtos e informações de
forma mais didática e intuitiva”, disse.
Além disso, sistemas como um configurador, a integração
com o DMS da concessionária, entre outras funcionalidades,
auxilia e amplia as chances de realizar novos negócios. “O site se
torna uma ferramenta para alimentar o CRM. Nele, é possível
conhecer todo o percurso feito pelo cliente, trazendo informações importantes para o negócio e, também para a abordagem”,
completou, dizendo que tudo deve ter muito dinamismo na apresentação, já que o ciclo de compra para uma peça, por exemplo,
pode durar apenas algumas horas. “Cerca de 70% das compras
são decididas no mesmo dia”.
Por fim, Clark comentou que promoções em destaque,
cupons de desconto e a maior penetração em ferramentas de
busca também auxiliam na geração de novos negócios. “Somado
a isso, ações de remarketing, utilização de mídias sociais e estar
sempre presente nas pesquisas móveis completam o ciclo de
exposição”, disse.
Revista Dealer
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Cubra 100% dos custos fixos
antes da próxima crise
Depois de uma grande crise vivida no setor, os Concessionários norte-americanos diversificaram a gestão e passaram a
trabalhar diferentes aspectos do negócio, especialmente para
suprir a queda nas vendas e conseguir pagar seus custos de
operação. Este foi o conceito apresentado por Brett Coker,
consultor especializado no setor, em sua apresentação na
NADA Convention.
A primeira lição, segundo o palestrante, é realizar um grande
controle de despesas, com o objetivo de maximizar o lucro por
veículo vendido. “Cortem o desnecessário, mas tomem cuidado
para não cortar investimentos importantes”, disse, lembrando
que, antes de mais nada, é preciso apertar um pouco os cintos
antes da recessão e, para isso, basta reduzir seu “Breakeven”, ou
o ponto de equilíbrio do negócio. “Dinheiro que eu economizo
em despesa representa maior lucro líquido”, comentou.
Depois do corte de despesas, Coker comenta que um trabalho intenso de fidelização de clientes e aumento da produtividade, especialmente na área de serviços, são fundamentais para
maximizar o lucro bruto da concessionária e cobrir as despesas.
“Temos que reconhecer o valor do técnico, que representa até
US$ 400 mil de lucro para a concessionária. Vamos mimá-lo,
agradá-lo, treiná-lo e valorizar o seu trabalho. Se não o fizermos, a concorrência o levará”, disse, completando que sua

remuneração poderá ser feita de acordo com a produção. “Por
isso, vamos estimulá-lo a ganhar mais! Quanto mais ele ganha,
mais a concessionária ganha”.
Coker recomendou a criação de um grupo de técnicos, para
que se forme uma verdadeira linha de produção na oficina.
Segundo ele, cada um tem uma atividade específica, porém,
trabalhando em série, é possível ampliar a produtividade. “Se
conseguirmos ampliar, com esta forma, uma hora de trabalho
produtivo, por dia, com 10 técnicos na oficina, multiplicamos
bastante a produtividade”, completou, alertando sobre a boa integração da oficina com o departamento de peças. Ter profissionais
proativos e que não deixem o mecânico esperando muito tempo
por peças de reposição, reduz a ociosidade.
Com maior eficiência em serviços, o consultor garante que
a rentabilidade do departamento contribuirá ainda mais com a
cobertura das despesas fixas da concessionária. Somado a isso,
ter uma equipe eficiente nos demais departamentos, totalmente
integradas e proativas, garantirão mais lucro e menos retrabalho.
“As pessoas não devem apenas ficar mexendo em papeis. Devemos
ter produtividade e com preços orientados pelo mercado. Somado
a um direcionamento eficiente de investimentos, certamente,
sua concessionária cobrirá todos os custos fixos antes da próxima
crise”, completou.

Brett Coker
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Dick Parrish

Les Abrams

Números mostram como obter bons resultados
Pesquisas realizadas pela Cox Automotive, em concessionárias
de veículos nos Estados Unidos, mostraram resultados de boas
práticas eficientes realizadas na operação. Os números, apresentados por Dick Parrish e Les Abrams, ditam as principais métricas
para o Concessionário do futuro. “Queremos mostrar onde estão
as oportunidades de realização de negócios nas concessionárias.
Nossos números podem ser um balizador de boas práticas para o
futuro do negócio”, comentou Parrish.
Segundo o palestrante, o departamento de serviços é uma
das áreas que mais geram negócios para a concessionária. Por
isso, de acordo com Parrish, trabalhar as boas práticas, com
foco voltado para serviços, será a garantia de mais negócios. “O
departamento de serviços deve ser sempre apresentado ao cliente
durante o processo de venda. Quando isso acontece, ele volta 1,5
vez para fazer reparos ou manutenção na concessionária”, disse.
Além disso, ao retornar para realizar algum serviço, o cliente deve
ser atendido em até cinco minutos. “No primeiro atendimento,
passar entre 5 e 8 minutos conversando com o cliente passa mais
confiança e convicção do trabalho que será feito. Assim, pode ser
que o técnico encontre algo mais que o cliente tenha esquecido
de mencionar em sua chegada, ampliando o número de serviços
necessários”, completou.
Ao longo desta conversa, além de envolver o cliente, o consultor deve fazer com ele o teste de luz, pneus e outros itens de
segurança. “Abra o capô e ofereça o teste de todos os pontos como
cortesia. Seja bem claro em tudo o que fizer e o informe sempre”,
ensinou Parrish. E para estimular o trabalho dos técnicos nesta
conquista do cliente, Abrams comentou que é preciso motivar a
equipe com ganhos de acordo com a produtividade.

Outro ponto lembrado por Abrams está relacionado ao
departamento de usados. Segundo o palestrante, fazer uma boa
compra significa ter um estoque atraente e mais rentável. “Tem
que entender o desejo do consumidor. Além disso, é importante
estar atento à frota em estoque, que não deve passar de 60 dias”,
ensinou, completando que uma excelente performance é a venda de
60% deste estoque em até 30 dias. “A venda no atacado não pode
passar de 10% do total, ou vai perder muito dinheiro”, alertou.
E para motivar a captação de bons veículos usados, na troca
por um novo, Abrams disse que é preciso estimular esses profissionais com uma bonificação pela compra. “Mas é preciso
estar atento no quanto se gasta ao ter este usado. O mercado nos
mostra que, até US$ 200 está de bom tamanho”, disse.
O F&I também é uma área que pode trazer grande rentabilidade para o negócio. Segundo os palestrantes, em 2015, 43%
do lucro bruto das concessionárias foram provenientes do F&I.
“Uma produção interessante é a realização de 60 a 70 contratos
por mês. Isso significa ganhos entre US$ 1 mil a US$ 1,2 mil por
veículo”, pontuou. Segundo Abrams, como os prazos de leasing
operacional, nos Estados Unidos, têm aumentado, fidelizar o
cliente por meio do F&I é uma alternativa, já que ele demorará
mais a voltar na concessionária.
Por fim, para que todas as dicas e boas práticas apresentadas
sejam realmente aplicadas na operação, os palestrantes recomendam um bom programa de treinamento para as equipes,
além de manterem os cadastros de clientes sempre atuais e com
o maior número de informações possíveis. “Invista em seu site,
no relacionamento com seu cliente e na capacitação das equipes.
Você terá uma mina de ouro em suas mãos”, completou Parrish.
Revista Dealer
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Invista corretamente
no marketing digital
De acordo com Jonathan Kirkland, diretor da Maximized
Marketing, empresa especializada em marketing digital para a
distribuição automotiva, algumas estratégias podem otimizar o
site da concessionária e ampliar sua presença digital, especialmente nos resultados de busca.
Durante sua apresentação na NADA Convention, Kirkland
comentou que apenas um bom posicionamento na busca orgânica do Google, por exemplo, pode gerar até 60% de clicks em
seus links. “Estar na primeira página de resultados orgânicos do
Google é sinônimo de ganhar dinheiro. Esses resultados são 8,5%
mais eficientes que aparecer em uma busca paga”, comenta.
Para que isso aconteça, é preciso executar algumas mudanças
nos sites que permitam aos motores de busca uma varredura mais
completa e eficiente. “Com isso, você cria métricas para que os
robôs leiam o seu site. O conteúdo deve ser relevante e não pode
ser duplicado, como o encontrado no site da montadora, por
exemplo. Tem que usar a mesma linguagem do consumidor que
está efetuando a busca, assim, a pesquisa não é direcionada a outra
empresa”, determinou.
Algumas ferramentas gratuitas de análise, como o Google
Analytics, auxiliam o gestor do site a entender quais são as áreas
de maior acesso. “Com isso, outras áreas poderão ser aperfeiçoadas para aparecerem com mais relevância no buscador”, completou, informando que o uso do arquivo “Robots.txt”, explicando
tecnicamente ao Google onde olhar no site, de acordo com o seu
interesse, potencializa os resultados no buscador. “Se o Google
não pode entrar no seu site, ele não poderá te ajudar”, disse. Além
dessas estratégias, Kirkland comentou sobre a importância do
site responsivo, que pode ser aberto em qualquer navegador e
em qualquer dispositivo. “Somado a isso, é preciso um trabalho
intenso de mídia social, que complementa sua presença digital”.
Com relação ao conteúdo, o palestrante ensinou que o site
deve conter informações mais completas possíveis, porém, de
forma bem enxuta. “Em cada página é preciso ter, no máximo,
500 palavras. Isso facilitará seu posicionamento e a leitura dos
robôs do Google”, ensinou, dizendo que a utilização de boas
fotos, com nomes-chave nos arquivos, também facilita a busca.
“Estar presente no YouTube, que também é do Google,
poderá ampliar ainda mais a sua presença digital”, comentou
o palestrante, ensinando a fazer vídeos curtos, com conteúdo
informativo e, com métricas para a busca bem definidas na descrição do vídeo. “Estes vídeos servem para prestar um serviço ao
cliente. Como estará associado ao seu nome, certamente será uma
referência para eles”, completou ao dar seu último conselho: “Por
fim, sugiro atualização mensal de todo o conteúdo. Acredito que,
com todas essas estratégias, a sua empresa estará entre os cinco
primeiros resultados”, finalizou.
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International Round Table

O futuro da Distribuição
Automotiva
Ao conseguir reunir mais de 30 países no maior evento da
Distribuição Automotiva do mundo, o presidente da NADA em
2016, Jeff Carlson, fez uma saudação de boas-vindas às delegações
presentes na International Round Table, tradicional encontro de
líderes mundiais, que aproveitam a oportunidade para a troca de
experiências em seus respectivos mercados. “Ao visitar concessionárias nos Estados Unidos e em outros países, ao longo do último
ano, observei que temos muitas coisas em comum. Porém, o que
me chama mais a atenção é a capacidade de readaptação que todos
nós temos. Sempre ficamos melhores que antes”, disse Carlson.
“Trocar experiências e realizar uma verdadeira terapia em
grupo é importante para nós”, comentou o presidente da entidade
norte-americana para 2017, Mark Scarpelli. Para ele, a paixão
pelo negócio é o que move todo um setor que, neste ano, comercializou mais de 17,5 milhões de carros nos Estados Unidos.
“Isso mostra que o Concessionário norte-americano continua
com muita força. Mesmo diante de todas as dificuldades que
passamos, hoje chegamos a este volume positivo”, completou
ao apresentar o primeiro palestrante, Glenn Mercer, que levaria
ao conhecimento das lideranças mundiais, um estudo realizado
pela NADA que aponta o Futuro do Negócio da Distribuição
para 2025.
De acordo com o que foi apresentado por Mercer, o estudo,
encomendado pela NADA, foi realizado de forma independente,
por meio de entrevistas com Concessionários e revendas independentes, além de empresas ligadas ao setor. “Este estudo é um olhar
para o futuro, não vamos analisar apenas o que está acontecendo
hoje”, comentou o palestrante.
Segundo o especialista, o setor automotivo norte-americano
está passando por uma adaptação, porém, esta mudança não

Jonathan Kirkland

Jeff Carlson

Mark Scarpelli

será no negócio em si, já que sempre existirão concessionárias
autorizadas, mas sim, na forma de atuação. “Daqui há 10 anos,
os volumes se manterão entre 17 e 18 milhões de unidades,
como acontece atualmente, porém, as formas como elas serão
comercializadas mudará”, diz, comentando que as vendas diretas
de veículos de grande volume chegarão a mais 10%.
Assim como o total de vendas, o número de concessionárias se
manterá o mesmo que atualmente (em torno de 18 mil), porém,
na área de serviços, há uma tendência para o chamado Serviço
Satélite. “A manutenção está diminuindo graças às novas tecnologias empregadas nos veículos, por isso, os Concessionários terão
de ir atrás dos clientes para realizar a manutenção ou reparos”,
disse, informando que, nos Estados Unidos, um terço do lucro
bruto da concessionária é proveniente da manutenção. “Número
bem menor do que tínhamos antigamente”.
Com relação à estrutura das concessionárias, Mercer comentou que ainda serão mantidas as estruturas físicas atuais, porém,
com mais serviços disponibilizados ao consumidor. Além disso, a
integração da loja online com a loja física se tornará mais presente
no dia-a-dia da operação. “Porém, a loja online não vai superar
a física. Uma será complemento da outra”, disse, acrescentando
que há uma tendência para concessionárias próprias das montadoras, porém, com uma administração indireta. “Não serão as
montadoras a administrar essas lojas. Precisarão de empresários
como os senhores para isso”.
Já sobre as inovações tecnológicas, o palestrante observou que
o volume de veículos elétricos, previsto para 2025, é de aproximadamente 5% do total comercializado. Mesmo assim, Mercer
alertou que ele será uma parte importante para os negócios das
concessionárias. “Somado a isso, podemos incluir os veículos
autônomos, que demandarão grande procura por serviços, assim
como serviços à distância, que poderão ser feitos pela Rede. “Se
os veículos autônomos e elétricos ganharem participação, acredito que o uso pelo serviço vai ser ampliado, reduzindo a ida dos
proprietários para manutenção na concessionária. Dessa forma,
ferramentas de manutenção à distância farão parte importante
do negócio”, completou.
Complementando as previsões apresentadas por Glenn
Mercer, Jared Hamilton, CEO da Drivingsales, empresa especializada em capacitação de equipes de concessionárias, apresentou
algumas tendências de varejo, especialmente no que se refere à
experiência do consumidor com a concessionária.
Segundo o especialista, os consumidores têm maior experiência quando são atendidos por pessoas multitarefas, aquelas que

Jared Hamilton

Glenn Mercer

garantem expertise não apenas na demonstração do produto,
mas possuem outras habilidades de apresentação, realização de
test drive, financiamento, entre outras funções. “O consumidor
que resolver tudo com uma única pessoa. Se ele ficar passando
de especialista em vendas, para o especialista em financiamento,
especialista em test drive, e assim por diante, sua experiência na
concessionária não será boa”, disse.
Com relação à mudança do negócio para o ambiente 100% online, Hamilton comentou que há um grande entusiasmo, porém,
este será um processo gradual que levará ainda alguns anos para se
concluir. “Além disso, falta gente especializada para trabalhar desta
forma. O turnover nas concessionárias ainda é alto, chegando a
70% por ano”, alertou, informando que o custo gira em torno
de US$ 45 mil por giro. “Ainda precisamos reter nossos talentos
e estruturar processos para otimização da performance. Só assim
conseguiremos ter um crescimento contínuo”, completou.
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PLATAFORMAS DIGITAIS
CONTRIBUEM NA OPERAÇÃO
DAS CONCESSIONÁRIAS
A digitalização de processos garante agilidade, mais proximidade
com os clientes e a garantia de realização de novos negócios.
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E

star onde o cliente está. Essa pode ser a
nova premissa para a gestão do negócio da
Distribuição Automotiva e, as plataformas
digitais podem garantir não apenas mais
agilidade nos processos mas, também, atrair
os clientes que estão cada vez mais digitais.
Uma pesquisa realizada pela Accenture, empresa especializada em tecnologia
da informação, apontou que 52% das maiores
empresas listadas pela Fortune simplesmente
desapareceram desde o ano 2000. Segundo Rodolfo Eschenbach, responsável pela Accenture
Digital na América Latina, isso se deve à maior
presença das empresas digitais na preferência do
consumidor em detrimento das tradicionais. “São
experiências diferenciadas, mais convenientes. E
acreditamos que o comprador de carros também
quer isso. A venda e o tratamento do cliente
requerem mais independência, mais poder de
escolha e, principalmente, interação e agilidade
no processo”, comentou.
Segundo o especialista, a jornada do cliente
para a compra não é mais linear. A infinidade de
informações online e a possibilidade de resolver
todas as suas questões rapidamente, têm mudado
a forma de pensar e de agir dos compradores de
carros, e este processo deverá fazer parte da rotina
das concessionárias. “O cliente ouve opiniões,
pesquisa e descobre detalhes de uma forma muito
dinâmica. Os Concessionários devem acompanhar
esta agilidade, por meio de uma equipe preparada,
com agilidade para suprir esta ansiedade do novo
consumidor”, apontou.
Para isso, de acordo com Eschenbach, as ferramentas digitais contribuem, significativamente,
neste processo, e partem desde um website responsivo, com o maior número de informações possíveis, que atraem este cliente e esclarecem todas as
suas dúvidas, chegando ao tratamento deste lead na
concessionária. “A presença digital está muito além
de ter um site. Tudo hoje é feito online e devemos
nos adaptar”, completou.
O Banco Itaú possui ferramentas digitais que
agregam valor à operação das concessionárias, como
é o caso da Plataforma Digital, lançada em 2015.
Trata-se de uma solução que abre um canal pessoal
direto para a originação, atendimento e formalização de pagamentos, trazendo mais agilidade e
autonomia às concessionárias durante o processo de
financiamento. “Atualmente, 85% dos pagamentos

já são realizados pela ferramenta. Além disso, lançamos em outubro o aplicativo para formalização
dos pagamentos, que já está disponível para todas
as lojas e concessionárias, que são mais de 11mil por
todo o País”, aponta Rodnei Bernardino de Souza,
diretor de veículos do Itaú Unibanco. Segundo o
diretor, no primeiro semestre de 2017, o Itaú também disponibilizará um aplicativo para a digitação
de propostas.
“A tecnologia digital no Itaú Unibanco é tão
presente que, hoje, tomamos decisões de crédito
em até 30 segundos para 93% das propostas de
financiamento”, explica Rodnei, acrescentando que
os financiamentos são precificados automaticamente, de acordo com o perfil do cliente e seu histórico
financeiro. Diversas métricas são aplicadas na análise, agilizando a liberação em ambiente digital. “O
Itaú precifica o carro, a operação de financiamento
e o motorista, enquanto o mercado ainda precifica
apenas o carro e a operação (prazo, entrada e ano do
veículo). A precificação por cliente é uma solução
inovadora, que calcula as taxas juros de acordo com
o perfil de risco de cada cliente. O Itaú foi o pioneiro, sendo o único a oferecer o serviço no mercado
brasileiro”, disse.
Para Rodnei, o iCarros é um importante canal de vendas para os financiamentos e, hoje, já
representa cerca de 15% dos financiamentos de
veículos do Banco (tanto para correntistas quanto
para não-correntistas). Segundo o executivo, são
15 milhões de acessos mensais ao portal, sendo 8,5
milhões via mobile.
Além de consultar informações sobre o modelo
do veículo desejado, no portal iCarros, os usuários e
clientes também conseguem realizar uma simulação
de financiamento. “Podemos pré-aprovar o cliente
e ainda fornecer faixas de preços já ajustadas ao
seu risco. Ou seja, é uma proposta absolutamente customizada para cada cliente”, completou o
executivo.
Por fim, ainda este ano, o Itaú irá disponibilizar, no portal do iCarros, a opção de voucher de
financiamento, que o cliente poderá apresentar nas
concessionárias e revendas parceiras, no momento
da compra. “Começamos a divulgar, em dezembro, mais fortemente, o voucher pelo portal ou
aplicativo. Ou seja, estamos agregando valor para
os Concessionários e lojistas, levando mais clientes
qualificados e agilizando o processo de venda”,
conclui Rodnei Bernardino de Souza.

Rodnei Bernardino
de Souza, diretor
de veículos do Itaú
Unibanco
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Brasil em recuperação,
independente da
eleição do Trump

Tereza Maria Fernandez
Dias da Silva

O Brasil deverá retomar o crescimento este ano e não deverá sofrer impactos
negativos do chamado “Efeito-Trump”, sejam quais forem as medidas adotadas
pelo novo Presidente dos Estados Unidos. Podemos até ser beneficiados.
Salvo, claro, um desastre de dimensões globais, o que não se espera.
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automotivo, que já sofre há quatro anos, também deve apresentar uma
retomada suave. No segmento de automóveis e comerciais leves, é
esperado um aumento de 2,4% nas unidades comercializadas.
O risco da nossa retomada está, na nossa visão, no encaminhamento da Crise Financeira dos Estados, na manutenção de um nível de
desemprego ainda elevado neste ano e na possibilidade de problemas
com grandes empresas (estaleiros, p.e.) no que se refere à inadimplência.
O impacto da nossa política local com os desdobramentos das
novas delações, no âmbito da operação lava jato, e o início antecipado
de uma corrida presidencial poderão, também, atrapalhar mais a tentativa do Presidente Michel Temer de avançar nas reformas do que os
impactos internacionais.
% anual
Contas Nacionais
PIB (a preços de mercado)
Indústria
Indústria Geral (PIM)
Comércio
Vendas no Varejo Restrito (PMC-IBGE)
Emprego
Taxa de Desemprego (%) - médio
Setor Externo
Balança Comercial (MDIC) (US$ bi)
Transações Correntes (US$ bi)
Transações Correntes (% do PIB)
Câmbio e Juros
Câmbio (R$ / US$) - Médio
Câmbio (R$ / US$) Final de Dezembro
SELIC (média do ano)
SELIC (final de período)
Inflação
IPCA
IGP-M
Contas Fiscais (% do PIB)
Déficit Nominal - com desval. cambial
Juros Nominais
Déficit Primário
Dívida Líquida
Dívida Bruta

2015

2016P

2017P

-3.8

-3.5

1.0

-8.2

-6.6

1.1

-4.3

-6.2

2.4

8.5

11.5

11.6

18.9
-58.9
-3.3

47.7
-23.5
-1.3

38.8
-27.5
-1.3

3.33
3.96
13.60
14.25

3.49
3.26
14.21
13.75

3.26
3.10
10.64
9.25

10.7
10.5

6.3
7.2

4.7
4.3

10.38
8.50
1.88
36.04
66.23

8.93
6.46
2.47
45.91
69.49

8.50
6.40
2.10
50.10
73.30

Tereza Maria Fernandez Dias da Silva é sócia da MB Associados

Fonte: IBGE, Banco Central / Projeções: MB Associados (1/2/2017)

A

eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, pegou o
mundo de surpresa e suas primeiras medidas causaram
espanto em todos os países. Analistas tentam projetar as
implicações de suas medidas e imaginar a dimensão de
novos anúncios na economia global.
O fechamento para a economia mexicana se dará na proporção
anunciada? (Independente da construção do muro). A repressão aos
cidadãos dos 7 países (Iraque, Iêmen, Síria, Líbia, Somália e Sudão) vai
ser derrubada pelo Judiciário, como parece? Enfim, a radicalização assumida será possível de ser implementada ou o Presidente irá perdendo
força e revendo a sua posição? Esta pergunta ainda não está respondida.
Estes atos terão efeitos no Brasil?
O país já vinha se encaminhando para a saída da recessão que vivemos até o ano passado. Com a desaceleração da inflação e consequente
queda nas taxas de juros (tabela), os primeiros passos estão sendo dados,
independente dos acontecimentos externos. Mesmo com uma previsão
de crescimento do PIB ainda pequena - 1%, alguns setores começam
a reverter os fortes números negativos dos últimos anos, inclusive no
setor automobilístico.
No curto prazo, o “Efeito-Trump”deve beneficiar nossas exportações agrícolas, seja por meio de aumento de volume para países
já parceiros - China, seja na abertura de novos mercados em regiões
insatisfeitas com a postura do novo presidente norte-americano, fortalecendo, ainda mais, um setor de destaque na nossa economia.
A nossa safra agrícola que deverá atingir 214 milhões de toneladas
no período 2016/2017, e poderá ser ainda melhor no próximo ano.
Este resultado terá influência nas vendas de máquinas agrícolas (que já
apresentam melhora significativa) e poderão contribuir para acelerar o
processo de reposição de caminhões e implementos nos anos de 2017
e 2018, ajudando a recuperação destes segmentos. Um setor que já vai
bem poderá apresentar desempenho ainda mais favorável.
No médio prazo, a saída dos Estados Unidos do TPP – Parceria
Transpacífico, poderá beneficiar os países do Mercosul, em especial Brasil e Argentina, que ganham tempo para assinar novos tratados e evitar
ficar fora dos novos acordos no comércio mundial. Contribui também
para que seja feita uma aproximação com Chile, Peru e Colômbia para
ampliar a abrangência do Mercosul.
A princípio, o nosso cenário macroeconômico (Tabela I) não deverá ser afetado, de forma relevante, com medidas adotadas pelo novo
Governo Norte Americano, a menos que ocorra um desastre global.
A indústria, depois de três anos de queda, deve retomar o crescimento mesmo que em bases ainda modestas – 1,1%, e o mercado
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