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4 Revista Dealer

Por Alarico Assumpção Júnior

Devemos estar preparados  
para vencer! 

e pouco ou nada podemos fazer acerca da atual crise que, de origem política, afeta a economia 
nacional e os resultados das concessionárias de veículos no Brasil, é certo que muito podemos e 
devemos fazer para que possamos estar, definitivamente, preparados para não apenas enfrentar 
os desafios e sair vitoriosos da crise como, principalmente, estruturar nossos negócios diante de 
mudanças que acontecem no mercado e da qual temos que fazer parte se quisermos nos manter 

vivos e rentáveis em nosso setor.
Por essa razão, a Fenabrave tem promovido programas e eventos que se propõem a ajudar as Redes a aprimorar 

seus negócios, mudando sua visão de empresa em função de um novo mercado, de novos perfis de consumidores e 
produtos e, por consequência, de um novo modelo de negócio que devemos estruturar em nossas concessionárias.

Conhecer o comportamento humano, por meio da neurociência e 
das reações inerentes das pessoas, conforme o funcionamento do cérebro, 
história de vida e expectativas foi um dos pontos altos do Interleadership 
2017, realizado em Orlando-Fl e que proporcionou, às lideranças do setor, 
a oportunidade de adquirir novos conceitos e informações que poderão ser 
multiplicadas em suas equipes e que promoverão mudanças positivas, tanto 
em nível pessoal como profissional. Sem dúvida, o rico conteúdo deste even-
to poderá gerar melhores resultados individuais e para os negócios de todos 
os participantes. O sucesso foi tanto que já decidimos perpetuar o programa 
para os próximos anos, assim como realizar uma versão também em várias 
regiões do Brasil, em parceria com a FCU - Flórida Christian University.

Seguindo esse mesmo movimento, a expansão da Universidade WEB 
Fenabrave que, em poucos meses do novo formato online, já conta com 3 
mil participantes, agora também prevê cursos de tecnólogo, bacharelado e 
mestrado voltados à Gestão de Negócios em Concessionárias, e que serão realizados em parceria com a FCU e com 
a EGA,  que oferecerão certificação internacional que não apenas elevará o nível educacional dos profissionais e 
titulares das Redes como, sem dúvida, devem melhorar os resultados das empresas.

Ainda dentro da amplitude de informações, da atualização do setor em relação às principais tendências 
da economia, gestão e desenvolvimento de cada segmento automotivo, estamos às vésperas do 27º Congresso 
& ExpoFenabrave, o maior evento da Distribuição de Veículos na América Latina e que não apenas levará 
conhecimento como relacionamento a todos os que participarem. Com esse evento, mais pessoas das Redes podem 
participar e, além das palestras, novos e importantes negócios e parcerias podem surgir por meio da ExpoFenabrave, 
feira que reunirá mais de 50 marcas este ano.

Assim, participar ou não, estar atualizado ou não, estar preparado ou não, sobreviver ou não às mudanças do 
mercado, com ou sem crise, depende de cada um de nós. 

Faça sua escolha. Espero que possamos nos encontrar no 27º Congresso & ExpoFenabrave e que, juntos, 
possamos trabalhar, com CONFIANÇA, para que todos tenhamos um futuro melhor. É preciso acreditar para 
vencer. E o primeiro passo é participar!

Bons negócios e até breve!
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Universidade 
WEB Fenabrave 
anuncia novos 
projetos

Durante o Interleadership 2017, os participantes receberam, 
em primeira mão, a notícia do lançamento da nova parceria entre 
a Fenabrave, a FCU – Florida Christian University e a EGA – Escola 
de Gestão Automotiva, que passarão a oferecer os programas 
Associate, Bachelor e Máster em Negócios com Ênfase em Gestão 
Automotiva (tecnólogo, bacharelado e mestrado, respectiva-
mente). Segundo Silvana Vallochi, da EGA, os cursos poderão ser 
feitos em qualquer hora e em qualquer lugar, pois serão realizados 
a distância, pela internet. “Haverá aulas ao vivo ou por meio do 
acervo de cursos online, e a Universidade WEB Fenabrave certi-
ficará os alunos em parceria com a FCU e com apoio da EGA, que 
promoverá a construção de conteúdo específico para o setor da 
distribuição. Teremos aulas dinâmicas, voltadas a profissionais 
que atuam em concessionárias, assim como gestores e titulares”, 
explicou a professora.

Cada curso demandará um número de créditos que variam 
de 60 créditos (2 anos) a 126 créditos (4 anos) para ser concluído, 
com investimentos a partir de US$ 240,00 mensais por aluno, de-
pendendo do curso, e taxa de inscrição que varia de US$ 620,00 
a US$ 680,00.

Segundo Valdner Papa, coordenador da área educacional da 
Fenabrave, as aulas terão início em agosto, após a realização do 
27º Congresso & ExpoFenabrave, em São Paulo, e contarão com 
mais de 10 professores especializados no setor da distribuição de 
veículos, entre outros.

Para mais informações, entrar em contato, no Brasil, com 
Amanda Sobral, supervisora de treinamento da Universidade WEB 
Fenabrave, pelo telefone: (11) 5582-0030, e-mail: amanda.univer-
sidade@fenabrave.org.br ou, nos Estados Unidos, pelo telefone: 
(407) 896-0101, e-mail: info@fcuonline.com .

Encontro do Vendedor 
Com duas edições realizadas em maio, nas cidades de Belém/

PA e Macapá/AP, o Encontro de Vendedores e Gestores de Con-
cessionárias Fenacodiv, elaborado em conjunto com os Sincodiv’s 
estaduais, com a parceria da EGA- Escola de Gestão Automotiva, 
e patrocínio do Banco Itaú, conseguiu reunir mais de 300 pessoas 
e arrecadar cerca de 400 kg de alimentos nos eventos. No mês de 
junho não houve programação para a realização do Encontro de 
Vendedores, que retoma sua agenda em julho, nas cidades de Belo 
Horizonte/MG, no dia 4, Uberlândia/MG, no dia 6 e, em Natal/RN, 
nos dias 17 e 18.

Governo prorroga ICMS 
para taxistas

O Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
anunciou, no dia 08 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo, a prorrogação da isenção de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) para aquisição de veículos 
por taxistas. A isenção de 12% continua em vigência até outubro 
deste ano e é válida na aquisição direta na fábrica e por meio das 
concessionárias de veículos.

Para usufruir da isenção, é necessário exercer a atividade como 
condutor autônomo de veículos na categoria táxi por, pelo menos, 
um ano. Serão beneficiados cerca de 60 mil taxistas e condutores 
autônomos inscritos no Programa de Microempreendedor Indi-
vidual (MEI) na categoria de veículo de aluguel (táxi) que atuam 
no Estado de São Paulo.

Também são condições para adquirir os veículos com a 
isenção do ICMS, não ter comprado automóvel com isenção de 
impostos nos últimos dois anos, comprovação de licença para a 
atividade de taxista e apresentar a cópia da autorização expedida 
pela Receita Federal para isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI).

Na ocasião, participaram da assinatura do decreto, presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior e o diretor de relações 
institucionais da Fenabrave e ex-governador de São Paulo, Luiz 
Antonio Fleury Filho.
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Palestra Magna de 
Encerramento
Depois de dois dias de intenso aprendizado, por meio de 
conteúdos de extrema relevância para o negócio da Distribui-
ção Automotiva, no dia 9 de agosto, a partir das 16h30, será 
realizada a Palestra Magna de Encerramento do 27º Congresso 
& ExpoFenabrave, com a participação de Leandro Karnal, 

um dos mais importantes palestrantes 
brasileiros, que pretende mostrar o 
olhar além do horizonte da crise, como 
forma para criar o salto necessário 
de crescimento, por meio da palestra 
“Olhando a crise em perspectiva”. “Ver a 
crise em perspectiva e agir dentro dela, 
para bons resultados, é uma estratégia 
desafiadora”, explica o palestrante. 

Segundo Karnal, as crises são cí-
clicas e podem ser classificadas como 

agudas ou leves. Para ele, a estabilidade é um pequeno hiato 
entre grandes crises e, o desafio do mundo inquieto, desperta 
o melhor e o pior das pessoas e dos sistemas. “Esta palestra 
será um evento marcante em nosso Congresso. Temos cer-
teza que cada participante levará para casa uma verdadeira 
mudança de vida depois o rico conteúdo apresentado neste 
evento”, complementou Valdner Papa.

Com o tema “CONFIANÇA! É preciso acreditar para vencer!”, 
o 27º Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado entre os 
dias 8 e 9 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, 
pretende levar, aos mais de 3 mil participantes esperados para o 
evento, pilares importantes para o futuro da Distribuição Auto-
motiva no Brasil. 

O evento apresentará, nas palestras programadas, temas rele-
vantes para os empresários do segmento, como a Nova Legislação 
Trabalhista, o mercado de usados, sucessão familiar, mídias digi-
tais, consórcio, entre outros assuntos importantes para o futuro 
do negócio. “O mercado está passando por transformações e o 
Setor da Distribuição Automotiva terá de buscar novos caminhos 
para vencer esses desafios. Para isso, inovamos em nossa progra-
mação, trazendo especialistas internacionais que trabalharão a 
conceitos ligados à Neurociência, que ampliam o conhecimento 

em relação aos clientes, suas equipes e podem proporcionar 
maior produtividade, assertividade e, consequentemente, mais 
rentabilidade aos empresários”, avalia o presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Júnior.

O professor Marcelo Peruzzo é, reconhecidamente, uma das 
maiores autoridades em Neurociência voltada ao empreende-
dorismo e ao marketing. No 27º Congresso & ExpoFenabrave, 
o especialista ministrará duas palestras ligadas à Neurociência: 
“Neurovendas – Gerenciando expectativas e emoções dos 
clientes nas concessionárias” e, “Neuromarketing 2.0 – A fusão 
definitiva da neurociência, mercado e tecnologia disruptiva”. Por 
meio destes Workshops, os participantes passarão a conhecer 
importantes ferramentas que poderão ser utilizadas na melhoria 
dos resultados de vendas, assim como entender como o cliente 
decide sua compra sob a ótica da ciência. Por meio destas técnicas, 
as equipes de vendas conseguem obter um índice de fechamento 
de negócios muito mais expressivo.

Dentre outros destaques direcionados a todos os segmentos, 
logo após a Cerimônia de Abertura do evento, que acontece às 
11h do dia 8 de agosto, será realizada a Palestra Magna com o 
Presidente do Grupo Volvo América Latina, Wilson Lirmann. 

Para debater a Nova Legislação Trabalhista, Ricardo Schmid, 
consultor jurídico do SINCODIV-SP, participará de uma Mesa 

Palestras com conteúdo para 
todos os segmentos 

Marcelo Peruzzo

Leandro Karnal

Wilson Lirmann
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Redonda moderada pelo Superintendente do Sindicato, Octávio 
Leite Vallejo e pretende mostrar os aspectos mais importantes 
das novas definições no campo trabalhista, para que os conces-
sionários possam minimizar riscos e colher melhores resultados 
na gestão dos recursos humanos.

Já o Economista-Chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, 
discutirá as perspectivas econômicas para o Brasil para 2017/2018. 
Conhecer essas tendências é de fundamental importância 
para a projeção das operações dos concessionários, incluindo 
a formação de seus orçamentos. “Uma mesa redonda também 
importante neste sentido é a que será moderada pelo especialista 
da Florida Christian University, Stefano Portigliatti e contará com 
a participação do diretor da área de veículos do Itaú Unibanco, 
Rodnei Bernardino de Souza. Nela, serão discutidas a Inovação e 
Parâmetros de Gestão de Concessionárias por meio da inteligência 
de mercado”, destaca o coordenador temático do 27º Congresso 
& ExpoFenabrave, Valdner Papa.

Com conteúdo voltado ao Marketing Digital, Eduardo Barros, 
do Facebook, apresentará estratégias de atrair e engajar cada vez 
mais pessoas com das ferramentas disponibilizadas pela rede 
social, por meio da palestra “Atingindo pessoas reais em larga es-
cala”. “Outra palestra bastante procurada neste tema é a realizada 
pelo Google, que também levará um especialista em Marketing 
Digital para apresentar soluções e estratégias, para que as redes 
obtenham cada vez mais sucesso online”, complementa Papa.

Sobre a gestão do negócio, o coordenador temático do 27º 
Congresso & ExpoFenabrave destaca a palestra voltada à sucessão 
familiar, que será realizada pelo especialista Francisco Nunes, as-
sim como o workshop apresentado pelo Professor Carlos Eduardo 
de Athayde Guimarães, que tratará de Coaching Financeiro.

Mario Mesquita Stefano 
Portigliatti

Audiência com Secretário 
de Segurança Pública de 
São Paulo

No dia 17 de maio, a Fenabrave realizou audiência com 
o Secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo, 
Dr. Mágino Alves Barbosa Filho, para tratar do alto índice 
de roubo e furto de motocicletas. Além da Fenabrave, que 
esteve representada pelo vice-presidente Carlos Porto e 
por Luiz Antonio Fleury Filho, Relações Institucionais da 
entidade, participaram representantes de Associações de 
Marca ligadas ao segmento de duas rodas, como ABBM- 
Associação Brasileira dos Concessionários BMW, ABRAT- As-
sociação Brasileira dos Concessionários Triumph, ASSOKA-
WA- Associação Brasileira dos Concessionários Kawasaki, 
ABRACY- Associação Brasileira de Concessionários Yamaha, 
ASSOHONDA – Associação Brasileira de Concessionários 
Honda, e também a ABRACICLO- Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e 
Bicicletas, entidade convidada a integrar o comitê.

Como resultado do encontro, foi formado um grupo de 
trabalho, composto pela Secretaria de Segurança Pública, 
entidades do setor e outros órgãos governamentais para 
que, juntos, elaborem um planejamento de combate à 
criminalidade que aflige o setor de duas rodas. “Fomos 
recebidos com extrema atenção, cordialidade e interesse 
pelo Secretário. Estamos certos de estar dando importantes 
passos para coibir os furtos e roubos de motocicletas no 
Estado de São Paulo, fato que, certamente, acaba por com-
prometer os negócios do nosso setor, já que causa temor 
da população em adquirir e circular com motos no estado”, 
comentou Alarico Assumpção Jr, presidente da Fenabrave.

A Agência AutoInforme, em parceria com a Texto Final de Co-
municação, realizou, na manhã do dia 26 de maio, em São Paulo, 
a 2ª edição do Prêmio Maior Valor de Revenda – Motos 2017. A 
iniciativa, que contou com o apoio institucional da Fenabrave, 
destacou os modelos que tiveram menor depreciação após 12 
meses, considerando 138 motos zero km mais vendidas, de 17 
marcas, com base nas cotações de preços praticados no mercado, 
em março de 2016, ante igual período deste ano. Na ocasião, a 
Assessora de Comunicação Intitucional e Imprensa da Fenabrave, 
Rita Mazzuchini, representando o presidente Alarico Assumpção 

Fenabrave participa do Prêmio 
“Maior Valor de Revenda”

Jr., entregou o prêmio ao presidente da Ducati Brasil, Diego 
Borghi, pelo primeiro lugar conquistado na categoria “Clássica” 
com o modelo Ducati Scrambler Icon 803.

 Já no dia 27 de junho, aconteceu a 3ª edição do Selo Maior 
Valor de Revenda – Veículos Comerciais, que apresentou as mar-
cas Hyundai CAOA e Mercedes-Benz, como campeãs gerais. Com 
15,2% (Hyundai HR) e 15,9% (Mercedes-Benz Sprinter 415) de 
depreciação em três anos, os modelos obtiveram as melhores ava-
liações, respectivamente, nas categorias Utilitários e Caminhões. 
Mais uma vez, a Fenabrave apoiou institucionalmente o evento.
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Agenda

ABRIL

• Alarico Assumpção Júnior, presidente da 
Fenabrave, foi recepcionado por Wilson Lirmann, 
presidente da Volvo do Brasil e os executivos da 
marca, no dia 18 de abril, em Curitiba, para um 
almoço e visita guiada à fábrica da Montadora. 
O objetivo do encontro foi, também, para 
formalizar o convite ao executivo da Volvo, para 
ministrar a Palestra Magna de Abertura no 27º 
Congresso Fenabrave & ExpoFenabrave. Na 
ocasião, também participaram do encontro 
Glaucio José Geara, vice-presidente da Fenabrave, 
Valdner Papa, diretor de relações com o mercado 
e coordenador temático do 27º Congresso e 
ExpoFenabrave, além de Luiz Antonio Fleury 
Filho, diretor de relações institucionais da 
Fenabrave e ex-governador de São Paulo.

• No dia 26 de abril, em São Paulo, o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, 
participou de um bate-papo com investidores 
para falar sobre o mercado da Distribuição, em 
evento promovido pela XP Investimentos. Na 
oportunidade, Assumpção Júnior mostrou aos 
investidores como se comportou o mercado 
de automóveis nos últimos meses e comentou 
sobre as projeções da entidade para 2017.

• Representantes da Fenabrave participaram, 
no dia 27 de abril, em Brasília, de reunião para 
tratar de assuntos relativos ao Grupo de Trabalho 
34, junto à Secretaria Executiva do CONFAZ 
(Conselho Nacional de Política Fazendária).

Retomada dos 
programas Pró-Trator 
e Pró-Implemento
O Secretário da Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, recebeu, 
no dia 23 de junho, na ACIPI - Associação Comercial e Industrial de 
Piracicaba, os representantes do segmento de tratores e máquinas 
agrícolas para tratar assuntos ligados ao Pro-Trator e Pro-Implemento. 
O evento foi realizado por Carlos Choairy, titular da Fortrac Tratores. “O 
Pró-Trator é um programa extremamente importante, porque beneficia 
os pequenos e médios produtores paulistas, fomentando a agropecuá-
ria”, destacou a vice-presidente da Fenabrave, Waleska Cardoso, que 
representou a Federação no encontro.

Os pequenos e médios produtores interessados em adquirir veículos e 
equipamentos, pelos programas do Governo do Estado de São Paulo, 
poderão encaminhar suas propostas para análise, por meio do Banco 
do Brasil, a partir do dia 3 de julho de 2017. Do total foram liberados R$ 
137 milhões serão destinados aos programas, que oferecem ao produ-
tor rural condições especiais para a aquisição de tratores agrícolas e 
diversos equipamentos, máquinas e implementos agropecuários, com 
taxas de juros totalmente subvencionadas pelo Estado de São Paulo, ou 
seja, juros zero. Também foi autorizada a concessão de R$ 30 milhões 
para subvenção do seguro rural, um programa que protege o produtor 
rural contra os prejuízos causados por fenômenos naturais adversos.

Na oportunidade, o secretário ressaltou as características dos pro-
gramas executados pela Pasta, por meio do Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap), afirmando que poucos são os Estados 
que contam com programas que oferecem várias linhas de crédito, 
para fortalecer o setor e garantir maior agilidade e renda. “Nos últimos 
anos, as condições de financiamento dos programas Pró-Trator e Pó-Im-
plemento passaram de seis para oito anos de financiamento, com dois 
anos de carência; além disso, desburocratizamos as regras e criamos a 
oportunidade para que o produtor adquira um segundo equipamento”, 
afirmou Arnaldo Jardim.

O diretor comercial da revendedora Amici Mecaniza-
ção Agrícola, Heraldo Boldrin, ressaltou a relevância 
do Pró-Trator, um programa estratégico para o setor. 
“Atualmente, mais de 50% das aquisições de máquinas 
agrícolas ocorrem por meio deste programa. A reunião 
permitiu esclarecer dúvidas sobre o funcionamento 
do programa e foi uma aproximação saudável com a 
Secretaria, pois pudemos apresentar sugestões para 
aprimorar o programa”, afirmou. Já para o empresário 
Carlos Choary, da concessionária Fortrac, organizador 
do encontro, “O anúncio da retomada das propostas é 
um alento tanto para nós, assim como para o agricultor 
paulista. Importante ressaltar, ainda, a disponibilidade 
do secretário Arnaldo Jardim, que tem sido aberto e 
solícito às reivindicações do setor”, concluiu.
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MAIO

• Entre os dias 1 e 5 de maio, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, 
foi realizada, a Agrishow 2017 – 24ª Feira Internacional de Tecnologia 
Agrícola, feira voltada ao agronegócio brasileiro. Segundo a 
organização do evento, em 2017 a feira obteve um resultado positivo, 
com a realização de negócios da ordem de R$ 2,204 bilhões, o que 
significa uma recuperação de 13% em relação à edição anterior. Por 
segmento, o crescimento na intenção de compra de máquinas e 
equipamentos foi: armazenagem (11%), grãos (12%), pecuária (11%), 
irrigação (20%) e outros (19%). Marcelo Nogueira Ferreira, vice-
presidente da Fenabrave e responsável pelo segmento de Tratores e 
Máquinas Agrícolas, representou a entidade durante a feira. Ainda na 
ocasião, Nogueira participou, da posse da nova diretoria da Câmara 
Setorial de Equipamentos de Irrigação - CSEI, da ABIMAQ, que elegeu 
Marcus Henrique Tessler, como presidente para o biênio 2017/2019.

• Nos dias 3 e 11 de maio, a Fenabrave realizou, em sua sede, em 
SP, reuniões entre as lideranças dos segmentos de automóveis 
e comerciais leves (3/05) e caminhões, ônibus e implementos 
rodoviários, tratores e máquinas agrícolas (11/05). Na reunião do 
segmentos de tratores e máquinas agrícolas, os participantes 
assistiram a palestra do Secretário de Política Agrícola do Ministério da 

Agricultura, Neri Geller (foto abaixo), que abordou o 
tema “POLÍTICA AGRÍCOLA PLANO SAFRA” (Confira 
entrevista com Neri Geller nesta edição). O objetivo 
das reuniões foi discutir assuntos de interesse do 
mercado, além de apresentações sobre os dados 
destes mercados e a atual realidade dos setores.

• O Conselho Jurídico da Fenabrave, formado 
pelos advogados das Associações de Marca, se 
reuniram nos meses de maio e junho, na sede 
da entidade, para debater e propor medidas 
sobre assuntos urgentes de interesse do setor.

• Em 16 de maio, o presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior recepcionou, na sede da 
entidade, Paulo Saab, presidente da Associação 
Nacional de Empresas de Aluguel de Veículos 
(ANAV) para apresentar o novo Presidente do 
Conselho de Administração, Carlos Sarquis. 
Na ocasião, foram discutidos assuntos ligados 
a atual situação econômica do País, indústria 
automotiva, distribuição e locação de veículos.

JUNHO

• A Fenabrave organizou um programa especial, 
em parceria com a Florida Christian University: 
“Interleadership” - Treinamento De Lideranças, 
entre os dias dias 31 de maio e 3 de junho, em 
Orlando – Flórida, nos Estados Unidos. O curso 
foi desenvolvido pela FCU por solicitação 
da Fenabrave, que criou uma programação 
especialmente focada no perfil empresarial e 
dos negócios dos Concessionários de Veículos 
do Brasil. Participaram do treinamento 
68 Concessionários dos segmentos de 
automóveis, comerciais leves e caminhões, 
além de convidados da Fenabrave. (Veja mais 
detalhes na matéria de capa desta edição).

Associações de Marca

ABRACASE elege nova diretoria
A ABRACASE - Associação Brasileira dos Distribuidores 
CaseIH elegeu, em maio, a diretoria para a gestão 2017-
2018. O novo presidente será Artur Eduardo Monassi.

Frederic Schneider, Alarico Assumpção 
Júnior, Fabrice Cambolive e José
Carneiro de Carvalho Neto.

O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, 
acompanhado do vice-presidente da entidade, José Carneiro de 
Carvalho Neto e diretores da Federação, recepcionaram para um 
almoço, no dia 20 de abril, na sede da Fenabrave, em São Paulo, 
Fabrice Cambolive, presidente da Renault do Brasil e Frederic 
Schneider, diretor geral do banco da Renault. Na ocasião, também 
participou do encontro Mario Sérgio Moreira Franco, presidente 
da Associação Brasileira dos Concessionários Renault - ABRARE.
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• Nos dias 23 e 24 de junho foi realizado o VIII 
Interbusiness, em Curitiba. O evento foi uma 
iniciativa da Faculdade de Educação Superior 
do Paraná (FESP), em parceria com a Florida 
Christian University, de Orlando-FL, e abordou 
a “Neuro Inovação”, com a participação 
de especialistas internacionais e, também, 
com palestra do presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Júnior (foto abaixo), e do 
presidente da Associação Comercial do Paraná 
e vice-presidente da Fenabrave, Glaucio Geara.

• A ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores realizou, no dia 13 de junho, em São Paulo, o 
Seminário “Caminhos para a Retomada”, que reuniu representantes 
do setor automotivo. Na oportunidade, participaram como 
painelistas Sergio Dante Zonta, vice-presidente da Fenabrave para 
o segmento de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários, 
e Valdner Papa, diretor de relações com o mercado.

• Glaucio Geara, vice-presidente da Fenabrave, representou 
a entidade no dia 26 de junho, em São Paulo, em evento 
organizado pela FIESP (Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo) que abordou a Reforma Política no Brasil.

• O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
presidido por Paulo Rabello de Castro, lançou, no dia 26 de junho, em São 
Paulo, o Canal do Desenvolvedor MPME, ferramenta online destinada 
às Micro, Médias e Pequenas empresas, onde será possível cadastrar, 
simular e mostrar interesse para a aquisição de produtos financeiros do 
BNDES e encaminhar o interesse, aos diversos agentes financeiros que 
trabalham com os fundos do Banco, por meio do site www.bndes.gov.br/
canal-mpme. Na ocasião, representaram a Fenabrave, Marcelo Franciulli, 
diretor executivo e Edson Zanetti, da área de inteligência de mercado.

• Aconteceram, nos meses de maio e junho, reuniões com 
os representantes da Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores - ANFAVEA e da Fenabrave, para 
tratar de assuntos de interesse do setor automotivo.

Os representantes 
da Fenabrave e da 

ACIUB participam de 
encontro na FIESP

No dia 9 de maio, em São Paulo, Paulo Skaf, presidente da FIESP (Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo), recepcionou Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave e sua diretoria, 
além de representantes da ACIUB (Associação Comercial e Industrial de Uberlândia) para visita de 
relacionamento. No mesmo dia, em São Paulo, os representantes da Fenabrave e da ACIUB, foram 
recepcionados, por Alencar Burti, presidente da Associação Comercial São Paulo, na sede da entidade.
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entrevista

Um dos setores da economia brasileira que 
mostram sinais positivos é o agronegócio, que 
representou mais de 13% do crescimento do 
PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2017.

Para fomentar a produção, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 
trabalha em projetos que visam contribuir 
com o custo de produção, disponibilizando 
créditos ao produtor rural, por meio de diversos 
programas, que visam não apenas a compra 
de insumos, mas também de máquinas, 
equipamentos agrícolas e armazenagem.

No MAPA, há a Secretaria de Política Agrícola, 
que é a responsável em assessorar o ministro da 
Agricultura e o Governo Federal na formulação 
e orientação da política agrícola do País. 

A agricultura  
impulsionando 
a economia

Neri Geller

Comandada por Neri Geller, que foi Ministro 
da Agricultura entre março de 2014 e janeiro 
de 2015, a Secretaria tem a atuação focada 
em três grandes áreas: a gestão do risco 
rural (zoneamento agrícola e seguro rural); a 
mobilização de recursos públicos e privados 
(para financiar o custeio da produção e os 
investimentos); e o apoio à comercialização, 
buscando assegurar, ao mesmo tempo, 
renda estável ao produtor e suprimento ao 
consumidor final a preços competitivos.

Para falar um pouco sobre a 
importância do agronegócio no Setor 
da Distribuição Automotiva, além do 
trabalho desenvolvido pela Secretaria, 
a Revista Dealer ouviu Neri Geller.
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Revista Dealer – De que forma o trabalho da 
Secretaria de Política Agrícola gera resultados  
no agronegócio?
Neri Geller – Sempre tenho dito, para toda a nossa 
equipe, desde 2006, quando tivemos a crise que 
acabou me projetando para ser deputado federal 
e depois como secretário, mesmo no governo 
complicado,  o setor sempre estava conosco. E, de 
lá, saíram diversas e importantes políticas imple-
mentadas pelo Ministério da Agricultura e pelo 
Governo Federal, entre elas, como uma das maiores 
demandas do setor, a consolidação do Moderfrota 
em lei, para o momento em que fosse extinto o 
PSI, tivesse outro programa para que mantivesse a 
sustentação de crédito, para que o produtor tivesse 
o recurso equalizado pelo Tesouro.

Isso é importante para indústria e para o agente 
financeiro? Sim, mas o nosso foco sempre foi lá 
na ponta. Sempre pensando para que o produtor 
tivesse acesso aos recursos, por meio dos agentes 
financeiros, para que a produção pudesse avançar. 
E não tem nada melhor no mundo, hoje, do que 
você fazer uma produção como estamos fazendo 
no Brasil. Nós crescemos 72% nas exportações de 
carne suína, soja e milho, nos últimos três anos. 
Estamos crescendo e vamos nos consolidar cada 
vez mais, pois temos competência para produzir. 
A nossa produção de milho é a melhor do mun-
do em termos de qualidade e sanidade, porque 
nenhum país do mundo faz a produção em área 
tropical como nós fizemos aqui, especialmente, no 
Centro-Oeste e no Norte do país, onde é possível 
fazer uma segunda safra e com possibilidade de 
uma terceira, plantando em épocas de chuva e 
colhendo em período de seca. Isso gera qualidade 
ao nosso milho, que é importante nos mercados e 
está se consolidando cada vez mais, viabilizando, 
economicamente e sustentavelmente, a cultura.

Eu venho da liderança classista. Somos muito 
a favor do trabalho, pois acredito que tudo se con-
quista por meio do esforço e do trabalho. E este é 
o principal foco do Ministério da Agricultura: dar 
condições, especialmente, na minha área de polí-
tica agrícola, que envolve linhas de crédito, dando 
condições para que o produtor tenha recursos para 
fazer, por exemplo, a garantia do preço mínimo, o 
seguro agrícola e, também, a logística, que traba-
lhamos com os demais ministérios para tratar dos 
principais gargalos de logística existentes no Brasil.

Revista Dealer – De que forma sua equipe 
trabalhou para que o Plano Safra deste ano 
pudesse ser constituído?
Neri Geller – Com relação ao Plano Safra deste ano, 
existiam muitas especulações e tínhamos sim difi-
culdades em função da crise aguda que assola o País, 
não apenas do ponto de vista da economia mas, 

também, da instabilidade política. Nós estivemos 
muito focados em viabilizar os recursos necessários, 
a exemplo do que aconteceu no Plano Safra do  
ano passado. 
Tentamos oferecer muita segurança aos setores. Pri-
meiro da indústria, com relação ao abastecimento 
do milho e da ração para que a cadeia não fosse 
quebrada. Abrimos os estoques públicos, libera-
mos, em alguns casos, inclusive importações, em 
detrimento da renda do produtor, mas favorecendo 
em longo prazo para que estivesse estabilizado no 
crescimento da indústria, para consolidar os mer-
cados internacionais e, consequentemente, manter 
aquecido o mercado interno de produção de carnes, 
especialmente de aves e suínos. 

Na sequência, trabalhamos para que o Plano 
Safra que estava em vigor, avançasse. Tivemos um 
grande desafio a ser superado, que era na questão 
do custeio. E este desafio, de equacionar a questão 
do crédito, foi muito difícil, pois vínhamos de um 
período complicado do ponto de vista político, em 
função do Impeachment e da transição política, 
além da queda na produção de grãos devido a pro-
blemas climáticos, que reduziu em 20 milhões de 
toneladas. Isso trouxe uma inadimplência razoável, 
principalmente no Sul do País, onde se faz a cultura 
de arroz. Precisamos fazer renegociações de dívidas 
entre outras ações importantes para manter o pro-
dutor na atividade, dando sinal de que o governo 
faria uma série de ações concretas para ajudar  
a agricultura.

Avançamos, também, no aumento do crédito 
para o custeio, que passou de R$ 1,2 milhão para 
R$ 3 milhões, por CPF. Estimulamos e criamos 
linhas alternativas como as LCA - Letra de Crédito 
do Agronegócio, com taxas de juros bastante atra-
tivas, mesmo fora do Plano Safra, para que o nosso 
produtor tivesse acesso ao crédito para comprar 
defensivos, insumos, sementes, entre outros.  

“Nós crescemos 72% nas exportações 
de carne suína, soja e milho, 

nos últimos três anos. Estamos 
crescendo e vamos nos consolidar 

cada vez mais, pois temos 
competência para produzir.”
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Revista Dealer – Para o financiamento de 
máquinas, os recursos destinados ao Moderfrota 
são de grande importância para o mercado. Qual 
foi a atuação do Ministério neste sentido?
Neri Geller – Na Secretaria, recebemos as demandas 
da Fenabrave, da Anfavea e da Abimaq, que de-
monstraram a preocupação para que não faltassem 
recursos para a realização de financiamentos de 
equipamentos. Ainda em novembro, quando 
se sinalizava a recuperação do investimento em 
máquinas, foi solicitado para que fossem direcio-
nados R$ 2,5 bilhões para o Moderfrota. Portanto, 
passamos de R$ 5 bilhões para R$ 7,5 bilhões, 
dando um fôlego importante para movimentar a 
indústria, gerando empregos e renda. Este capital 
também contribuiu ao produtor, pois conseguiu se 
preparar para a colheita desta supersafra, que está 
sendo histórica.  

Em janeiro, existiam rumores de que faltaria 
ainda mais recursos. A Secretaria se prontificou, 
mais uma vez, para que o setor pudesse ficar tran-
quilo, pois iriam ter recursos. Para isso, remaneja-
mos mais R$ 1,2 bi, sendo R$ 800 milhões para o 
Moderfrota, R$ 200 milhões para o programa de 
armazenagem, que é importante, e mais R$ 200 
milhões destinados a produtores e cooperativas 
que têm faturamento acima de R$ 90 milhões, 
garantindo recursos até o final de junho. 

Revista Dealer – Mesmo diante das dificuldades 
econômicas, o Plano Safra 2017/2018 foi 
anunciado com um grande aumento de recursos. 
O trabalho de interlocução com os diversos setores 
envolvidos foi importante para sua composição?
Neri Geller – Este é um dos pontos discutimos. Em 
um momento difícil, nós tivemos que cortar em 
42% o contingenciado de todo o nosso orçamento, 
inclusive no Ministério da Agricultura. Tivemos 

entrevista

“Conseguimos anunciar um total de R$ 190,25 
bilhões em recursos para crédito no Plano 
Agrícola e Pecuário 2017/2018. Apesar do 

contingenciamento feito em diversas pastas, o valor 
supera os R$ 185 bilhões disponibilizados para o 

período entre julho de 2016 e junho de 2017.”

conversando com diversos setores, com vocês [Fe-
nabrave], com a indústria, com a Febraban, com a 
Abimaq, entre outras. E conversando com todos é 
que você percebe quais são as demandas país a fora, 
sendo possível intervir no momento certo. Este diá-
logo é muito importante e nós avançamos muito na 
política agrícola, principalmente em função disso.

Eu sempre digo que, por meio dessas conversas, 
nós temos como hábito não criar expectativas quan-
do não podemos corresponder. Esta é a forma que 
nós entendemos que deve ser, sem enrolar. 

Dessa forma, conseguimos anunciar um total 
de R$ 190,25 bilhões em recursos para crédito no 
Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018. Apesar do 
contingenciamento feito em diversas pastas, o valor 
supera os R$ 185 bilhões disponibilizados para o 
período entre julho de 2016 e junho de 2017.

O volume de crédito para custeio e comerciali-
zação ficará em R$ 150,25 bilhões. Deste total, R$ 
116,25 bilhões com juros e taxas fixados pelo go-
verno. Outros R$ 34 bilhões serão disponibilizados 
a juros livres, por meio de negociações envolvendo 
as instituições financeiras e o produtor. 

O Programa de Modernização da Frota de 
Tratores Agrícolas e Implementos Associados e 
Colheitadeiras (Moderfrota) contará com R$ 9,2 
bilhões em recursos. Para a compra de máquinas e 
implementos agrícolas haverá um limite de 90% 
do valor financiado, com prazo de pagamento de 
7 anos.

Além disso, os juros cobrados sofreram redução 
de um ponto percentual, ao ano, nos programas 
prioritários voltados à armazenagem e à inovação 
tecnológica na agricultura – ligados ao Programa 
para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), 
e ao Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica 
na Produção Agropecuária (Inovagro), respecti-
vamente. A taxa cobrada nesses dois programas é 
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a mesma: 6,5% ao ano. Os juros cobrados para o 
custeio caíram de 8,5% e 9,5% ao ano para 7,5% 
e 8,5%.

O Inovagro tem entre seus objetivos financiar 
equipamentos de agricultura de precisão e terá, à 
sua disposição, R$ 1,26 bilhão em recursos, com 
limite de R$ 1,1 milhão por produtor. Ainda no 
âmbito deste programa, será disponibilizada uma 
linha de crédito para facilitar a conectividade no 
campo, em ações para informatizar e dar acesso à 
internet às propriedades rurais.

Estimamos que a produção agrícola aumente 
no período e fique em 232 milhões de toneladas de 
grãos: um aumento de 24,3% na comparação com 
a safra 2016/2017. Para dar conta desse aumento 
na safra, serão disponibilizados R$1,6 bilhão em 
recursos para investimento em armazenagem.

Revista Dealer – Quais as principais dificuldades 
enfrentadas ao longo da crise política?
Neri Geller – Eu estive no governo passado e não me 
arrependo. Eu me orgulho muito de ter participa-
do, pois conseguimos segurar muitas questões que 
foram importantes não apenas para a economia, 
mas para a sociedade brasileira.

Se o setor, que está tão bem organizado, não 
estivesse no governo, não teríamos aprovado a Lei 
da Biotecnologia, não teríamos aprovado, sanciona-
do e regulamentado o Código Florestal, que trouxe 
segurança jurídica para o campo, além do maior 
programa de armazenagem da história deste país. 
Na época, anunciamos R$ 25 bilhões em cinco 
anos. Apenas em 2013 aplicamos R$ 5 bi, com 
taxas de 3,5%, com três anos de carência. Talvez 
isso tenha sido um pouco de exagero, pois o gasto é 
muito grande para o Brasil. Mas hoje, mesmo com 
o gasto excedente em equalização, ele dá segurança 
de ter armazém hoje em diversos pontos do Brasil, 
que poderão ser utilizados para toda esta produção 
que está vindo. Portanto, isso não foi gasto, mas 
sim, investimento.

Outros programas importantes dão acesso 
à inovação tecnológica, como o Inovagro, que 
financia desde ordenhadeira até a automação da 
propriedade. Acredito que os agentes financeiros 
devem ficar de olho neste programa que visa levar, 
ao produtor, tecnologia e segurança. Todos os pro-
gramas que oferecemos estão ligados, pois levam 
renda aos nossos produtores e dão as condições 
necessárias para que a nossa produção continue 
avançando e ampliando. Para se ter uma ideia, nós 
ampliamos em 340% a nossa produtividade, ao 

mesmo tempo que a área plantada cresceu 74%, 
graças à incorporação de tecnologia.

Na época em que discutíamos o Plano Safra, 
tivemos dificuldades, pois estávamos inseridos, 
recentemente, em um governo ideologicamente 
muito de esquerda. Agora estamos em um governo 
que tem de ter equilíbrio, porém tem algumas 
questões que não estão presentes no dia a dia do 
homem do campo. É muito falada a questão da taxa 
de juros, por exemplo. Discutiu-se a possibilidade 
de se acabar com as taxas fixas nos investimentos 
ou custeios. Acredito que isso não cabe no Brasil. 
Precisamos discutir todos os anos as taxas aplicadas, 
assim como o volume de recursos disponibilizados, 
já que não estamos em uma economia estabilizada. 
Estamos em um país que tem um potencial de 
crescimento extraordinário de produção. E esse 
potencial não tem o suporte do governo em ter-
mos de logística, previsibilidade econômica, entre 
outros pontos.

Revista Dealer – As dificuldades econômicas 
levaram a uma queda expressiva no setor de 
transportes, especialmente no segmento de 
caminhões. O senhor acredita em uma retomada 
impulsionada pelo agronegócio?
Neri Geller – Nós acreditamos muito na retomada, 
inclusive, no segundo semestre, nesta questão do 
transporte. O Brasil vai produzir 232 milhões de 
toneladas de grãos – é muita coisa! Se compararmos 
com o ano passado, são 50 milhões a mais. E, para 
transportar tudo isso, vamos precisar de caminhões.

Estamos muito otimistas. Acreditamos que, 
para o ano que vem, a expectativa é ainda melhor, 
não tenho dúvidas. Se conseguirmos dar crédito 
no momento certo, investirmos um pouco mais 
em logística, se continuarmos fazendo o trabalho 
de conquista no mercado internacional (nós levan-
tamos o embargo do milho na China há três anos, 
nos levando a exportar 32 milhões de toneladas 
neste ano). Ou seja, o Brasil está caminhando para 
se consolidar como um grande e importante player 
mundial no setor. 

“O Brasil vai produzir 232 milhões 
de toneladas de grãos – é muita 

coisa! Se compararmos com o ano 
passado, são 50 milhões a mais. 

E, para transportar tudo isso, 
vamos precisar de caminhões.”
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NEUROCIÊNCIA NO 
COMANDO DA MENTE E  

DO NOVO MERCADO
Para estar preparado para a revolução do mercado automotivo 
dos próximos anos, só uma verdadeira revolução nas mentes e 

comportamento das lideranças do setor será capaz de promover 
as mudanças necessárias para o sucesso nos negócios.

Com esse objetivo, a Fenabrave reuniu 68 lideranças do Setor da 
Distribuição de Veículos do Brasil para participar do Interleadership 

2017, que aconteceu na cidade de Orlando-Flórida, entre os 
dias 1 e 3 de junho. O evento, promovido pela FCU- Flórida 

Christian University (parceira da Universidade Web Fenabrave), 
foi realizado no hotel Crowne Plaza Orlando Universal e teve, 

como tema: NeuroScience ou, em português, Neurociência.
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N
a abertura do evento, realizada na manhã do dia 1 de 
junho, pelo Presidente da FCU, Professor Anthony 
Portigliatti, ficou claro que a revolução automotiva passa 
muito mais pelo lado pessoal, que dará curso ao novo 
mercado. “Um mercado movido e impactado pelo com-
portamento humano”, alertou Portigliatti, que elogiou a 

iniciativa da Fenabrave em ajudar as lideranças do setor a sonhar 
e a materializar seus sonhos, promovendo a movimentação neces-
sária para mudanças inerentes aos negócios do setor.

O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, agra-
deceu a Deus e à presença de todos no evento e, após comentar 
sobre as dificuldades vividas pelo Brasil e pelo Setor nos últimos 
anos, enfatizou a importância da participação de cada um dos 
líderes presentes na recondução dos negócios, com confiança de 
que suas ações individuais devem fazer parte do todo do setor. 
“Aprendi, com meu pai, desde criança, que devemos ser menos 
indivíduos e mais fração da comunidade e, por isso, acredito que 
cada um de nós é fundamental para a recomposição de nosso 
setor”, destacou, anunciando que o Interleadership se tornará 
um programa permanente a ser promovido, todos os anos, pela 
Fenabrave, em parceria com a FCU e que, além de sua realização 
nos Estados Unidos, uma versão do evento, denominada Inter-
business, será também realizada em algumas regiões do Brasil.

Nos três dias de seminário, o melhor conhecimento da mente 
humana, suas reações e estímulos foram abordados pelos pales-
trantes, que demonstraram como esse conhecimento pode ser 
transformador, tanto na vida pessoal como nos negócios.

Neurociência aplicada à liderança – “A fortuna favorece o cérebro pre-
parado”. Com essa afirmativa, Daniel Kroeff, diretor da Excellen-
ce, centro de excelência em marketing e gestão de pessoas, chamou 
a atenção dos participantes do Interleadership para a necessidade 
de se manter o cérebro em modo positivo. “Quando mantemos o 
cérebro em modo positivo, somos 31% mais produtivos, as vendas 
crescem 37% e nossa criatividade triplica”, destacou Kroeff, para 
quem um líder deve ser, deste modo, a referência para sua equipe. 
“Se o líder mantiver seu cérebro em modo positivo, sua equipe o 
copia, baseado no chamado Efeito Espelho (relacionado ao neurô-
nio espelho do cérebro humano)”, complementa.

E, para estimular esse modo cerebral, Kroeff aponta passos 
básicos, mas pouco praticados no dia a dia das pessoas. “Devemos 

ser gratos por tudo o que recebemos e aí ficamos preparados para 
receber mais. Como dizia Fernando Pessoa, ̀ felicidade é não 
esperar mais da vida do que ela te dá´. Assim, para começar o 
dia, devemos colocar no papel os três motivos pelos quais somos 
gratos”, ensina o especialista.

Para estimular o cérebro, Daniel Kroeff dá algumas dicas im-
portantes para se seguir todos os dias:
• Celebrar cada novo dia!
• Perguntar-se o que pode fazer para tornar esse dia melhor 

(priorize três metas principais diárias)
• Focar, profundamente, no que deve ser feito
• Conectar-se com as pessoas
• Manter estado mental positivo
• Amar seu trabalho
• Sempre que possível: tomar sol, comer chocolate, que aumenta os 

níveis de endorfina e serotonina (neurotransmissores responsáveis 
por estados como felicidade, relaxamento e euforia)

• Meditar ajuda; Ouvir música
• Fazer exercício físico
• Alimentar-se a cada três horas
• Escrever as três melhores coisas que aconteceram naquele dia
• Anotar as boas ideias que teve ou coisas interessantes que viu como 

oportunidades; disso faz parte reconhecer talentos.
• Trabalhar a Mindfulness – concentração plena, foco absoluto, 

relaxamento. Olhar um aquário, por exemplo, acalma.
• Com Mindfullness, você entra no chamado FLOW (faixa do fluir, 

um estado de êxtase quando você está fazendo algo fora da rotina, 
experimentando a vida de forma mais concentrada)

 • Aprender
• Descartar (coisas e sentimentos que não precisa, como ódio, 

inveja, rancor, mau humor, tristezas)
No relacionamento com equipes, Kroeff afirma que a neuro-

ciência pode alavancar resultados. Partindo do conhecimento de 
que o cérebro tem quatro necessidades básicas (pertencimento 
e amizade; necessidade de orientação e controle; necessidade de 
autoestima, proteção e desenvolvimento; e necessidade de prazer 
e de evitar a dor), o palestrante aconselhou ao líderes o chamado 
Contrato de Expectativas com cada colaborador, que deverá au-
mentar a percepção de segurança e autonomia de todos. Como 
parte deste Contrato, devem estar previstas:
• Atividades e Responsabilidades
• Metas e Objetivos
• Competências que o colaborador tem e as que deve desenvolver;
• O que a empresa oferece em contrapartida

Segundo o especialista em gestão de pessoas, tudo o que 
se fizer deve ser feito com capricho, da melhor forma possível, 

O presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção 
Júnior, dá as boas-vindas 
aos participantes do 
Interleadership 2017.

A Fenabrave reuniu 68 lideranças do Setor 
da Distribuição de Veículos do Brasil para 
participar do Interleadership 2017.
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com os recursos que se tem no momento, até que se tenha mais 
recursos para fazer ainda melhor. Para ele, lições de grandes líderes 
indicam que é preciso liderar com qualidade, rapidez, diversão e 
fazer melhor do que esperam e, acima de tudo, é preciso seguir a 
chamada Regra de Ouro: “Tudo o que quer que os outros façam a 
você, faça a eles: se quer reconhecimento, reconheça; se quer amor, 
ame. Tudo o que fazemos volta pra nós! Seja feliz. Isso só depende 
de você!”, conclui.

Neuro-Comunicação – “Há apenas um lugar onde uma pessoa toma 
uma decisão: o cérebro e, somente quem entende como o cérebro 
trabalha pode fornecer a melhor e mais eficaz estratégia de co-
municação. Somente quem sabe como o seu cliente compra uma 
ideia, como se sente e o que o move pode comunicar o melhor”, 
afirma Alonso Garcia, especialista em comunicação e responsável 
por planejar campanhas de TV bem sucedidas para as maiores 
empresas norte-americanas.

Segundo Garcia, o cérebro demora 2,5 segundos para tomar 
uma decisão. Esse fato se deve à chamada neuro-comunicação ou 
à transferência de informação de uma célula a outra. O processo 
depende das técnicas neurocientíficas que são aplicadas à análise 
da comunicação, e permitem entender o que produz alegrias, 
entusiasmo, desconforto ou distúrbios, o que ajuda a obter co-
nhecimento de como usar melhor o cérebro. “Ao usar técnicas da 
neurociência, a neuro-comunicação analisa como nosso cérebro 
reage a certos estímulos e mensagens, então, toma essa informação 
e a usa para influenciar a tomada de decisões”, garante Garcia.

A propaganda que elevou as vendas dos hambúrgueres Rus-
tlers, em Londres, foi um exemplo utilizado por Garcia. Antes de 

lançar a campanha, pesquisadores testaram o anúncio de Rustlers 
e observaram que os telespectadores tiveram respostas positivas a 
fatores emocionais-chave como empatia e clareza de propósito. 
Com base nessa análise, os pesquisadores sugeriram, à Rustlers, a 
criação de um hambúrguer premium, aquecido em micro-ondas 
e que fosse mais assertivo no mercado.

O comercial de TV veiculado mostrava um homem maltra-
tado pelo sistema, sempre desprezado desde a infância até a idade 
madura. “Claro que esta história não é muito atraente para uma 
empresa que vende hambúrguer refrigerado, no entanto, quando 
lançado, o comercial foi um sucesso e fez as vendas da Rustlers 
crescerem, vertiginosamente”, comentou Garcia, que revelou que 
o sucesso foi graças ao final do comercial: o homem, golpeado pela 
vida, se senta em frente ao seu suculento hambúrguer, o morde e, 
de repente, se sente alegre. O comercial termina com a frase: “O 
melhor tempo para estar vivo”. 

Liderança Tóxica – Para Alessandra Assad, jornalista especializada 
em gerenciamento, com MBA em direção estratégica, mestrado 
em neuroliderança e Máster of Science in Business Administration 
pela FCU, a dor emocional acaba sendo um subproduto normal 
nas organizações e, quando se torna tóxica, é responsável por pro-
vocar doenças psicossociais que podem provocar o afastamento do 
colaborador da empresa ou sua baixa produtividade. 

Segundo pesquisas, 48% das causas de afastamento profis-
sional decorrem de transtornos mentais, seguidos da depressão 
e do estresse que, em 2011, fez com que 1 milhão de brasileiros 
recebesse auxílio-doença. “O que transforma dor emocional 
em toxicidade é a resposta dada de maneira nociva ou curativa. 

Segundo Garcia, o cérebro demora 2,5 segundos 
para tomar uma decisão. Isso se deve à chamada 
neuro-comunicação ou à transferência de 
informação de uma célula a outra.
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A primeira (nociva) torna-se contagiosa e a segunda (curativa)  
torna-se contagiante. A habilidade do líder, de manipular senti-
mentos tóxicos, é que influencia na corporação”, afirma Assad.

Segundo a especialista, nem toda toxina é proveniente de assé-
dio, mas toda forma de assédio é tóxica. Neste contexto, a influên-
cia memética de cada líder pode ser tóxica a ponto de abalar a saúde 
física, mental e o desenvolvimento da carreira de uma pessoa. Con-
siderando que os chamados “memes” são ideias que contaminam e 
mudam o comportamento, é normal que um líder use a memética 
em benefício próprio, com o único objetivo de manter-se vivo o 
maior tempo possível. “A mensagem precisa ser mais contagiante 
que o hospedeiro para que ela não morra com ele”.

De outro lado, na forma de liderança tradicional, é comum os 
líderes dizerem que as pessoas são o ativo mais importante das em-
presas. “Porém, com a neuroliderança, aprendemos que as pessoas 
não são os ativos mais importantes das empresas. As pessoas certas 
são”, destaca Alessandra Assad, que aponta outra mudança trazida 
pela neuroliderança: “Diziam que são as pessoas que respondem 
pelos números da empresa mas, na realidade, precisamos de menor 
número de pessoas e mais pessoas que tragam números. Pessoas 
com mais qualidade e que façam a diferença”.

Para Assad, se uma empresa tem pessoas certas no lugar certo 
não precisará ficar motivando o tempo todo. Em sua visão, o 
excesso de estímulo causa desmotivação, pois a pessoa passa a 
produzir apenas mediante uma recompensa. “Se você precisar ficar 
estimulando o tempo todo é porque cometeu um erro de contrata-
ção. Pessoas certas são auto motivadas. Por isso, deve-se contratar 
indivíduos por suas habilidades comportamentais”, revela. Da 
mesma forma, estabelecer metas é algo positivo mas que merece 
cuidado, pois, segundo Assad, pode gerar atitudes antiéticas por 
parte dos profissionais, que passam a fazer tudo (o certo e o errado) 
para atingir os objetivos impostos pela empresa.

Dentro desse processo, a especialista cita o modelo de Mo-
tivação 3.0, voltado à Geração Y (nascida a partir de 1980), que 
representa os questionadores. Para liderar esse público, Assad 
afirma a importância de 4 quesitos:
• Excelência: Os jovens querem ser ótimos no que fazem
• Feedback: Gostam de retorno sobre suas ações
• Autonomia: Querem fazer sozinhos
• Propósito: Precisam saber o porquê de fazer isso ou aquilo

Para acabar com a toxicidade na empresa, é preciso que o líder 
saiba manipular, de forma eficiente, os memes ou imunomemes 
das pessoas, promovendo sua minimização, desinfecção (substitui-
ção por outro meme de seu interesse) e, posteriormente, prevenção 
(conversar abertamente sobre as dores emocionais existentes e 
comunicar expectativas com integridade). 

Uma comunicação mais assertiva também faz parte da neu-
roliderança. Segundo a especialista, problemas de execução de 
um projeto, normalmente, estão na comunicação da estratégia, 
que provoca falhas no processo. “E são as falhas nos processos que 
afetam as relações interpessoais e não o contrário, como se pensava 
no formato de liderança tradicional”, esclarece Assad.

Conseguir o equilíbrio entre a emoção e a razão é a chave para 
o sucesso dentro da neuroliderança. “Empresas saudáveis preci-
sarão aprender a manipular suas toxinas de maneira eficiente, de-
sinfectá-las, neutralizá-las ou preveni-las por meio de seus líderes. 
Você é um líder contagiante ou contagioso?”, questiona Alessandra 
Assad, finalizando sua palestra.

A influência das fraturas emocionais nos negócios – Na linha do tempo 
da vida, 93% do nosso presente focamos no passado, nas histórias 
vividas, nas lembranças e nas possíveis fraturas emocionais que 
acumulamos com nossas experiências. Por isso, muitas vezes, o 
presente acaba por refletir o passado, em modelos repetitivos e re-
sultados igualmente semelhantes, frutos da nossa auto sabotagem.

Segundo o professor Anthony Portigliatti, presidente da 
FCU e dono de inúmeros títulos acadêmicos, como bacharelado, 
mestrado e doutorado em Business Administration, Coaching,  
Education e Clinical Psychology, nossa vida emocional é como 
uma conta bancária que, quando acumula saldo negativo (dor, 
ira, frustração, culpa) acaba por provocar a sabotagem (auto sabo-
tagem ou nos outros), impedindo o progresso. Já, quando o saldo 
é positivo (responsabilidade, saudade, resultados), atingimos o 
êxito. “Isso faz parte da nossa inteligência emocional. Quem tem 
a linguagem de dor procura a mesma linguagem para atacar aquele 
que tem a linguagem saudável, até contaminá-la”, explica Porti-
gliatti, que ministrou a palestra “A influência das fraturas emocio-
nais no sucesso dos negócios”, durante o Interleadership 2017.

Para o professor, é comum que pessoas que tenham passado 
por situações traumáticas acabem por repetir padrões de compor-
tamento que levem à auto sabotagem, que acarreta vitimização 
e justificativa do insucesso. “Somos seres repetitivos. Metade 
da nossa vida – ou mesmo a vida inteira – tentamos confirmar e 
concretizar crenças que adquirimos quando crianças, sobretudo, 
no relacionamento com o pai ou a mãe, ou em situações com forte 
impacto emocional”, alerta Portigliatti.

A dor e as emoções – As fraturas podem provocar efeitos 
psicossomáticos nas pessoas e, segundo Portigliatti, “toda fratura 
mostra inflexibilidade da personalidade, resistência exagerada a ce-
der opiniões ou coisas materiais, e faz com quem a pessoa se revolte 
contra alguma autoridade. É uma forma simbólica de romper com 
a autoridade de quem o tolhia”, esclarece o professor.

Para Alessandra Assad, liderança 
tóxica influencia, diretamente, na 
performance das equipes.

O Professor Anthony Portigliatti comentou que as 
chamadas fraturas emocionais podem interferir nos 

negócios e provocar efeitos psicossomáticos nas pessoas.

21Revista Dealer 



Em sua análise, as fraturas podem ocorrer em diversas partes 
do corpo que, na psicanálise, têm significados distintos. Numa 
correlação direta, Portigliatti demonstra que cada tipo de dor física 
corresponde à sua respectiva fratura emocional, comprovando que 
os padrões emocionais condicionam nossa estrutura física.

Por exemplo, dores na região do pescoço, normalmente, in-
dicam inflexibilidade, teimosia e a resistência a ver outros pontos 
de vista. Os ombros representam a habilidade para viver nossas 
experiências de uma maneira feliz. Fazemos da vida uma carga por 
causa da nossa atitude. Já a coluna representa o suporte da vida. 
Se a dor for na parte superior da coluna, significa falta de apoio 
emocional. Se for na parte média, simboliza culpa, ancorada no 
passado. Já se a dor for na parte inferior da coluna, pode haver 
medo por dinheiro, falta de suporte material. Os cotovelos repre-
sentam mudança na direção e a aceitação de novas experiências. O 
punho representa o movimento, a tranquilidade e a simplicidade. 
Os quadris simbolizam o medo de ir além nas decisões importan-
tes. Os joelhos alertam para a teimosia, orgulho e ego, assim como 
significam medo, inflexibilidade e esgotamento. Os tornozelos, da 
mesma forma, simbolizam inflexibilidade e sentimento de culpa, 
e representam a habilidade para receber prazer. As chamadas joa-
netes significam a falta de alegria de viver as experiências da vida.

Tomando por base os pontos elencados, passam a fazer sentido 
algumas doenças ou sensações físicas que afetam nosso corpo. 
Na correlação emocional, o estudo demonstrado pelo professor 
Portigliatti aponta que:
• Artrite – ressentimento, crítica e não se sentir amado
• Fraturas – rebeldia contra a autoridade
• Bursite – ira reprimida
• Inflamação – medo, pensamentos inflamados, braveza
• Dor nas articulações – representam mudanças na direção da vida 

e sua aceitação
• Perda do equilíbrio – falta de concentração
• Ciático – medo pelo dinheiro e pelo futuro
• Hérnia de disco – indecisão, sensação de que a vida não nos apoia
• Distensão – resistência às mudanças
• Fraqueza – necessidade de descanso mental

Vale ressaltar que, como diz o professor Portigliatti, as fraturas 
emocionais mais fortes são as ocorridas nos primeiros anos de vida. 
Até os sete anos de idade, a criança sofre influências emocionais 
da mãe e, dos 7 aos 14 anos, a maior influência emocional é do 
pai. Por isso, vale observar se uma criança, por exemplo, fraturar 
um osso do lado direito do corpo, significará, possivelmente, um 
ressentimento com relação a um homem, e ressentimento a uma 
mulher se a fratura for no lado esquerdo.

No ambiente profissional, é comum notar pessoas que têm 
resistência a seguir ordens ou que reagem de forma agressiva, por 
exemplo, à contraposição de suas ideias, demonstrando que têm 
fraturas emocionais. Para curar essas fraturas, é preciso identificar 
o momento histórico em que ocorreram, perceber a reação que 
provocam, fazendo um raio-x emocional. O passo seguinte é 
reparar, com uma espécie de cirurgia emocional, promovendo 
reposicionamento, mudanças de estado profundas e substituição 
de crenças limitantes. Feito isso, será preciso Repousar, dando o 
tempo de cura, reflexão e extração do aprendizado até que a pessoa 
esteja preparada para Reaprender, se Reorientar e se Reenquadrar 
dentro de uma nova realidade emocional, promovendo práticas 
positivas com novos conceitos, significados e num efeito sistêmico.

Dentro desse processo, Portigliatti garante que é preciso men-
talizar e praticar um tipo de mantra que oferece o passo a passo 
para o sucesso emocional que impacta, diretamente, no ambiente 
de negócios:
• Comunico
• Penso
• Sinto
• Vira crença
• Acontece – resultado

Pensamento transversal – Mestre em direito, gestão industrial e 
engenharia de produção, com MBA em gestão empresarial e dou-
torado em administração de empresas, Luciano Salamacha dirige, 
atualmente, o Instituto Salamacha de Desenvolvimento Humano, 
por meio do qual vem utilizando seus conhecimentos para que as 
pessoas possam aplicar o chamado Pensamento Transversal para 
melhorar seu pensamento e comportamento.

Utilizando a matriz denominada Stakehand, onde cada fa-
lange dos dedos da mão corresponde a características específicas, 
Salamacha acredita que, se multiplicarmos as três falanges de cada 
dedo por cinco (uma mão), teremos 15 perguntas que poderão 
traçar o perfil de cada pessoa. Cada dedo, segundo sua teoria, 
corresponde a uma característica, sendo:
• Polegar – Força de Vontade
• Indicador – Conhecimento
• Médio – Planejamento
• Anelar – Disciplina
• Mindinho – Resiliência

“Por isso, os dedos que usamos para pegar as coisas são sem-
pre o polegar e o indicador, pois representam a soma da força de 
vontade com o conhecimento”, afirma o professor.
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Luciano Salamacha apresentou conceitos  
do chamado Pensamento Transversal.



Para o especialista, toda ação do indivíduo deve gerar 
resultados ou agregar valor. “Senão, é inútil”, alerta. Em sua 
análise, muitos dos problemas gerados pelas pessoas numa 
empresa estão relacionados à comunicação. “Se precisar ex-
plicar o que escreveu, é melhor apagar o que escreveu e escre-
ver o que explicou”, brinca Salamacha, para quem a própria 
identificação de um problema passa a ser outro problema. “A 
maioria das pessoas discute a mesma solução para problemas 
diferentes, e é preciso, primeiro, ter informação para depois 
discutir a solução”, alerta.

Nesse processo, Salamacha aponta que o Pensamento Trans-
versal pode ser aplicado nas corporações, a partir de passos como:
• Não perder energia para discutir o que já aconteceu
• Não sofrer por antecedência (não estressar)
• Não lutar contra uma tendência inevitável
• Focar em transformar problemas em resultados
• Compreender que as prioridades não são estáticas

Assim, a partir da definição de um ponto de partida, 
pode-se estabelecer o problema a ser solucionado, passando 
pelas etapas:
• Identificar o pensamento lógico vigente
• Avaliar as alternativas, eliminando as que não servem
• Avaliar os impactos internos

Segundo Salamacha, todas as conexões decorrem de estímulos 
e o baixo estímulo acaba por resultar em restrição para inovar. “A 
pergunta que se faz é: O meio me faz ou eu faço o meio? Errar em 
conjunto sempre é o mais fácil. No entanto, a inovação pura é 
um processo solitário, e a inovação secundária acontece quando 
queremos pertencer a um grupo ou bando”, esclarece. 

Num processo de decisão estratégica, Salamacha demonstra 
a diferença entre Palpite e Opinião. O primeiro, em sua aná-
lise, leva a uma estratégia e o segundo, a opinião, é fruto das 
verdades daquela pessoa e resulta em seu conhecimento, no 
que estudou, viveu ou testemunhou. “Quando se lidera o fluxo 
de mudança do comportamento humano, deve-se convencer 
e persuadir, o que significa COM + VENCER (vencer juntos) 
e PER (completo) + Suadere (aconselhar) = aconselhamento 
completo”, explica.

Na ânsia de pertencer ao meio, Salamacha afirma que as 
pessoas têm bloqueios de falar ou dar respostas em público ou 
em grupo, por medo da crítica. Assim, numa experiência que foi 
inovadora para muitos e aterrorizante para outros, o palestrante 
ministrou uma hora de sua palestra num ambiente totalmente 
escuro, promovendo estímulos ao pensamento transversal, por 
meio do qual, as pessoas passaram a dar respostas de forma mais 
relaxada e espontânea.

Neurocoaching – Ministrada por Robson Martins, especializado 
em coaching e mestre em neuromarketing pela FCU, a palestra 
enfatizou como o Neurocoaching pode assessorar uma pessoa na 
jornada entre o cérebro reptiliano para o neocórtex. Vale ressaltar 
que o nosso chamado Cérebro Triuno recebe esse nome, justamen-
te, por estar dividido em três partes, responsáveis por diferentes 
respostas aos estímulos recebidos:
• Reptiliano – impulso mais primitivo
• Límbico – sentimentos
• Neocórtex – razão

Assim, segundo Martins, com as técnicas de neurocoaching, 
é possível uma pessoa que utiliza mais a parte reptiliana e que, 
portanto, age por impulso, passar a agir de forma mais racional 
diante dos estímulos e da vida, o que pode ser importante, princi-
palmente, para a gestão empresarial e da própria carreira. “Para isso, 
é preciso quebrar algumas crenças”, adverte Martins.

Fazer essa migração, no entanto, não significa deixar de 
valorizar as emoções. “Ao contrário, é preciso ser uma pessoa 
de valor antes de ser uma pessoa de sucesso”, explica. Segundo 
o especialista, o processo de transição de estímulo do cérebro 
reptiliano para o neocórtex passa por um trabalho em que 
o neurocoaching aciona mais estímulos ao sistema nervoso 
parassimpático do cérebro, que faz com que a pessoa funcione 
de modo otimizado, fortalecendo o sistema imunológico, 
criando tecidos neurais que permitem o aprendizado e atin-
gindo melhor forma em termos cognitivos. “No reptiliano, 
ao contrário, é o sistema nervoso simpático que é acionado, 
provocando aumento dos batimentos cardíacos, da pressão 
arterial e da adrenalina (diante de uma situação de tensão), 
resultando em nervosismo, irritação, ansiedade e preocupação, 
entre outras emoções negativas e que afetam seu desempenho”, 
comenta Martins. 

Para Martins, a partir do momento em que a pessoa adquire 
atitude positiva, passa a assumir o comando de sua vida e, conse-
quentemente, a evoluir. “Nesse processo, é importante estar aberto 
ao aprendizado. Por isso, aprenda a aprender!”, conclui.

Um botão de fuga na mente dos consumidores – Mestre em psicologia 
positiva e administração de empresas pela UCAM, treinador 
mestre e especialista em neurofeedback e biofeedback, Maurício 
Braz ministrou a palestra sobre a interação do DNA das pessoas 
com o neuromarketing. Intitulada “Creating a checkout button 
in the mind of the consumes”, Braz comentou sobre o que move 
as pessoas em relação a desejos (emoções), necessidades (instintos) 
e agraciação (razão), movidos pelos sistemas límbico, reptiliano e 
neocórtex do cérebro, respectivamente.
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Por meio do Neurocoaching, Robson 
Martins ensinou como agir de forma mais 
racional diante dos estímulos e da vida.

Maurício Braz ministrou a palestra 
sobre a interação do DNA das 
pessoas com o neuromarketing.



Para Braz, todo estímulo gera motivação, seja inata (fisiológi-
ca) ou secundária (adquirida, por estímulos sociais, psicológicos). 
Assim, num processo de venda, por exemplo, é importante cuidar 
da abordagem, criando empatia (ou Rapport), fazer a sondagem 
adequada, com perguntas abertas ao cliente para poder criar uma 
emoção que leve à satisfação racional que, por sua vez, levará ao 
fechamento da venda. “Importante ressaltar que, na dinâmica sen-
sorial, o pós-vendas entra como gerador de lembranças de prazer, 
por meio de um comportamento positivo e de um relacionamento 
contínuo”, alerta Braz.

Dentro desse processo, o especialista comenta o Efeito Ânco-
ra, que leva as pessoas a reter sua atenção mediante experiências 
anteriores. Para cada tipo de pessoa, o Efeito Âncora funciona de 
uma forma. “Para reter a atenção de jovens, por exemplo, é me-
lhor que a abordagem aconteça na parte da tarde. Já para pessoas 
idosas, é melhor a parte da manhã”, revela Braz.

Em sua análise, a pirâmide emocional contempla estágios 
distintos, que vão desde a repulsão (quando a pessoa está estressa-
da, frustrada ou insatisfeita), passando pela atenção (estimulada, 
curiosa e participativa), até a recomendação (segura e confiante) 
e, finalmente, chegando ao estágio de encantamento (feliz e ativa). 
“Por isso, o vendedor precisa estar sempre ativo, para que o cliente 
atinja o estado de encantamento. Vende mais quem visita mais 
clientes, quem oferece mais ao cliente, quem se prepara melhor, 
quem se motiva mais e quem se relaciona mais e melhor”, conclui 
o especialista, que demonstrou, durante a palestra, como as pes-
soas reagem diante de estímulos provocados por imagens, frases 
ou situações.

Neurociência no design de produtos – Para Maurício Pamplona, 
pesquisador e com pós-doutorado em neurociências e doutor em 
farmacologia, as pessoas sofrem influências do meio desde que 
nascem, o que as faz seguir regras, bandos e negar o que é novo em 
função das memórias adquiridas. Contudo, essa linearidade vem 
sendo cada vez mais afetada pela tecnologia, que faz com que as 
pessoas “cortem caminhos” para obter informações. “Nos últimos 
20 anos, as pessoas estão, cada vez mais, com opiniões polariza-
das, extremas, vivendo em grupos sociais cada vez mais seletos. 
Vivemos num ambiente estressante e que demanda recompensas 

imediatas. Em países desenvolvidos, o QI das pessoas aumentou 
20 pontos nos últimos 100 anos, como resultado da evolução 
tecnológica”, explica Pamplona em sua palestra “Como a neuro-
ciência ajuda no design de produtos”.

Para ajudar no desenvolvimento de produtos, segundo Pam-
plona, a neurociência não funciona como leitura da mente, mas 
pode ajudar a conhecer o que importa para uma pessoa e qual é 
sua reação diante de alguns produtos ou situações. Para explicar, o 
neurocientista indica passos que funcionam como “insights” para 
quem pretende atrair mais clientes:
• Framing – sensação de certa escassez vende mais. Assim, pessoas 

costumam pagar mais caro por aquilo que pensam ser mais raro, 
reconhecendo valor na escassez ou algo que pertença a poucos;

• Simple Onboarding – Gerar a primeira experiência positiva, 
como a pessoa conseguir o que quer apertando um único botão;

• Invite Exploration – Se algum produto faz sucesso, tudo atrelado a 
ele tende a fazer também. Ex: Loja de roupas da Coca-Cola ou as 
boutiques de carros de luxo;

• Constant Feedback – Acompanhar a pessoa em sua rotina. Ex: 
Nike lançou aplicativo para acompanhar a prática esportiva de 
seus clientes;

• Desafio e Evolução – Pessoas querem achar que estão progredindo. 
Ex: Candy Crush e as etapas que levam o jogador a novos 
patamares, ou, ainda, programa de milhagem aérea, pulseira 
Pandora e seus pingentes personalizados, etc.

• Repetições entre o ato e a recompensa – Para mudar um hábito é 
preciso dar alguma recompensa à pessoa que, ao repetir o processo, 
o absorve em sua vida. Ex: UBER x Táxi, iFood x delivery por 
telefone ou ir ao restaurante para comer; aplicativo de banco x ir 
ao banco.

• Recompensa Variável – Surpreender o cliente. Ex.: Empresa de 
vinho promove assinatura mensal de clientes e esses assinantes 
recebem, mensalmente, uma caixa contendo um vinho diferente 
que não conhecia. É uma surpresa, uma recompensa variável, pois 
a empresa muda o vinho a cada remessa;

• Engajamento Social – Como as pessoas querem pertencer a grupos 
e comunidades, tudo o que representar engajamento social as 
motivará. Ex.: Pessoas vão a um restaurante e postam fotos do 
prato que irão comer nas redes sociais;
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Por meio de palestras interativas, 
os participantes do Interleadership 

2017 obtiveram mais conhecimento 
sobre a Neurociência para o 

desenvolvimento de negócios.

Maurício Pamplona



• Confiança – Postura ética reforçada e atrelada ao produto. Ex.: 
Amazon compete consigo mesma ao oferecer produto equivalente e 
de outros fornecedores, muitas vezes com menor preço, em seu site. 
Como a Amazon vende logística, fazendo assim, o cliente não sai 
do seu site, confia na Amazon e adquire o produto dela, mesmo 
pagando mais caro.

• Story Telling Suspense – A dopamina ou a substância que o corpo 
libera dando a sensação de frio na barriga (ou expectativa) entra 
em cena, fazendo com que a pessoa queira acompanhar, por 
exemplo, uma série de TV (Netflix) ou se mantenha no caça-
níqueis em um cassino. No caso das séries, episódios mais curtos 
geram recompensas mais rápidas, o que satisfaz o cérebro.

• Escalation of Commitment (escalada do comprometimento) – 
Como induzir alguém a fazer algo que ela não faria facilmente? 
Um laboratório farmacêutico, que estava lançando um remédio 
caro e difícil acesso de diagnóstico passou a ofertar, gratuitamente, 
o diagnóstico para depois comercializar o remédio.

• Overvalued (supervalorizado) – Origamis são exemplos clássicos 
do que materialmente, pode não significar grande valor, mas são 
supervalorizados pelas pessoas. 

 Neurociência e a tecnologia disruptiva nos negócios – “O mundo que 
conhecíamos morreu. Agora, tudo o que era tangível está cada vez 
mais intangível e é preciso saber lidar com isso”. Assim, Marcelo 
Peruzzo, palestrante internacional, autor de vários livros sobre 
neuromarketing, professor, neurocientista e empreendedor, abor-
dou a neurociência e a tecnologia disruptiva no gerenciamento de 
negócios, em sua palestra durante o Interleadership 2017.

A palavra disruptiva, que significa “romper”, atrelada à tecno-
logia e à neurociência vem sendo aplicada no mundo dos negócios 
e nas estratégias de vendas de empresas de sucesso. “Romper signi-
fica imprevisibilidade, pois não há mais nada protegido hoje em 
dia. Por isso, não se pode mais perder tempo fazendo pesquisa de 
mercado ou planejamento estratégico, pois o que se planeja hoje, 
para daqui seis meses, vai mudar nesse período e engessa a estrutu-
ra e o desenvolvimento das empresas”, alerta Peruzzo.

Entre os exemplos de disruptividade, o professor cita os erros 
de análise cometidos por consultorias que, por exemplo, no pas-
sado, chegaram a dizer à AT&T para não investir em telefonia ce-
lular porque era coisa de ET.  Da mesma forma, outra consultoria 
disse à Nokia que a empresa seria líder de mercado em celular, mas 
não contava que, em 2007, a Apple lançaria o iPhone, que acabou 
aniquilando a Nokia. “Para piorar, outra disruptividade pegou a 
Nokia, que acabou comprando a Navitec para vender GPS e, logo 
depois, surgiu o WAZE, aplicativo que acabou com o mercado 
de GPS”, comentou Peruzzo, para quem, pesquisa de mercado, 
da forma como é feita hoje, não serve pra nada. “As pesquisas, 
normalmente, consideram o ponto de vista do pesquisador e não 
do pesquisado. Se, por exemplo, você abordar um entrevistado 
e disser que ele vai ganhar algo se responder a pesquisa, esse en-
trevistado já se desconectou à pesquisa em si e pensará apenas no 
prêmio e, portanto, responderá qualquer coisa, mentirá. A melhor 

forma de se fazer uma pesquisa é pela internet, onde você pode 
acessar mais de 3 mil pessoas de seu público-alvo em apenas um 
dia”, ensina o professor, que arremata: “Não podemos mais perder 
tempo. Devemos deixar a tecnologia trabalhar a nosso favor. En-
tão, se eu colocar os assuntos de meu interesse no Google Alerta, 
por exemplo, sempre que houver alguma novidade ou informação 
relevante sobre aquele assunto, o Google me enviará um e-mail. 
Ou seja, o Google trabalhará pra mim e assim eu ganho tempo”, 
afirma o especialista.

A tecnologia, atrelada à estratégia de marketing de uma 
empresa, pode ajudar a estabelecer, segundo Peruzzo, reserva de 
mercado. “Você pode selecionar o público-alvo de seu produto e 
dos concorrentes de seu produto e comprar este espaço no Google 
e Facebook e, com o investimento, garante que esse público receba 
informações de sua empresa sempre que acessar algo sobre esse 
produto ou concorrente direto, ou mesmo que receba informações 
em sua página de Facebook periodicamente. Se você tiver compra-
do toda a demanda deste produto, quando seu concorrente quiser 
fazer o mesmo não poderá, porque você já fez isso e não restará 
demanda de mercado para comprar”, explica Peruzzo.

Mas, para que tipo de público as empresas devem lançar sua 
estratégia de vendas? Para adotar uma estratégia eficiente, a neu-
rociência entra em campo, ou o chamado BMC- Brain Model 
Canvas (modelo multidisciplinar que avalia o comportamento 
humano). Segundo Peruzzo, ao contrário do que se imagina, as 
campanhas devem estar voltadas às pessoas insatisfeitas. Segundo 
ele, no chamado Sistema Límbico do cérebro (que comanda os 
sentimentos), existe o Sistema Nervoso Central, que contempla 
dois tipos de sentimento: a valência positiva (sentimento bom) 
e a valência negativa (sentimento ruim). De outro lado, existe o 
Sistema Nervoso Periférico (autônomo), dividido entre Simpá-
tico (quando a pessoa está ativada, com vontade, estressada, etc) 
e Parassimpático (quando a pessoa está calma). “As emoções só 
acontecem quando o Sistema Nervoso Central e o Periférico estão 
em atividade. Assim, se uma pessoa está com valência negativa 
(sentimento ruim), porém, está com sistema simpático ativado 
(excitado), ela se torna insatisfeita e é aí que deve entrar a estratégia 
de marketing, para criar o desejo dela comprar o seu produto. A 
maior parte das campanhas se dirige às pessoas satisfeitas ou com 
desejo e essas já têm a definição do que querem. Gente satisfeita 
não compra nada”, conclui Peruzzo.

Essas e outras abordagens estarão presentes nas duas palestras 
que Marcelo Peruzzo ministrará no 27º Congresso & ExpoFena-
brave, que se realizará entre os dias 8 e 9 de agosto, no Transamé-
rica Expo Center, em São Paulo-SP.
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Para Guilherme Zonta, diretor geral da Concessionária de 
Caminhões W. Breitkopf, localizada de Blumenau-SC, o evento 
foi extremamente proveitoso, principalmente, por mostrar que o 
modo de se relacionar com clientes e colaboradores mudou, assim 
como as práticas e estratégias relacionadas à mídia. “O ideal, para 
as próximas edições, será reunir as duas gerações da concessionária, 
pais e filhos que atuam na empresa, para que possam entender a 
mudança que envolve os relacionamentos”, comentou Zonta, 
que afirmou que, na sua volta ao Brasil, fará mudanças na parte 
de mídia digital da concessionária e já confirmou sua participação 
no Interleadership 2018, que será realizado entre os dias 7 a 9 de 
junho do ano que vem, também na cidade de Orlando-FL. 

Zonta também aprovou a apresentação dos novos projetos 
da Universidade WEB Fenabrave, que lançou, durante o evento, 
a nova parceria entre a Fenabrave, a FCU- Florida Christian 
University e a EGA- Escola de Gestão Automotiva, por meio da 
qual serão oferecidos os programas Associate, Bachelor e Master 
em Negócios com Ênfase em Gestão Automotiva (voltados às 
equipes de concessionárias brasileiras e dos países que compõem a 
ALADDA, na América Latina). 

Para Fábio Philippi, da Concessionária Fiat Phipasa, de Flo-
rianópolis-SC, o programa foi importante e promoveu um pensa-
mento mais profundo em relação ao comportamento humano e 
às mudanças que devem ser implementadas nos negócios. “Estou 
entendendo como funciona o cérebro humano e as mudanças que 
devem ser implantadas na empresa, principalmente, em relação 
à comunicação com clientes e dos líderes com os colaboradores. 
Foram muitas informações repassadas por ótimos professores e 
palestrantes”, comenta Philippi, que participou pela primeira vez 
do programa, mas já confirmou sua inscrição para o próximo. “O 
presidente da Fenabrave e a FCU estão de parabéns por promover 
um programa tão importante”, conclui.

Entusiasta do aperfeiçoamento profissional das lideranças e 
equipes das concessionárias, Manuel Barreto, diretor da Regional 
Fenabrave em Minas Gerais, participou, pela terceira vez, do 

Interleadership, e acredita que o programa está cada vez melhor. 
“Os temas se complementam e essa abordagem sobre neurociência 
é fundamental e pode ser aplicada nas concessionárias, certamen-
te. A iniciativa deve se renovar todos os anos e pode ser realizada 
também no Brasil, como forma de atender mais pessoas”, afirma 
Barreto, que também disse que participará da edição 2018 do pro-
grama, em Orlando. Vale ressaltar que Barreto apoia e reconhece 
as ações que envolvem o aprimoramento das redes em sua região 
e que, este ano, pagou 1.300 assinaturas paras as concessionárias 
mineiras, para que suas equipes possam participar dos cursos da 
Universidade WEB Fenabrave.

Além das lideranças do setor, ligadas à Fenabrave, também 
foram convidados a participar os líderes da ALADDA, entidade 
que representa as Associações da América Latina e que também 
tem Alarico Assumpção Júnior como presidente. Na opinião de 
Guilhermo Rozales Zarate, diretor geral da AMDA – Associação 
Mexicana de Distribuidores de Automotores, que estreou sua 
participação no programa, o evento é muito importante para 
promover a melhor capacitação dos associados à Fenabrave e 
ALADDA. “Pelo que estamos vendo, há muita preocupação dos 
empresários brasileiros em melhorar a situação de seus negócios e 
para superar a crise que vive o país. O programa está adequado ao 
nível dos participantes, trazendo muitas informações novas. Mais 
do que conhecimento, o programa traz motivação para implantar 
mudanças no regresso às empresas, buscando o aperfeiçoamento 
contínuo e assessorias especializadas para promover melhorias”, 
avaliou. Valorizando o amplo conteúdo atrelado à metodologia, 
prática e tendências expostas, o diretor da AMDA destacou as 
palestras promovidas por Marcelo Peruzzo, Alessandra Assad e 
Fabrício Pamplona como as que despertaram maior interesse. 

Guilhermo também avalia participar das próximas edições 
do Interleadership e acredita que os demais integrantes da ALA-
DDA também deveriam participar, pois todos estão em busca 
de melhores ferramentas de formação, tanto para as equipes das 
concessionárias quanto para os executivos. 

Avaliação dos participantes
Seja para estreantes ou para quem já participou de outras edições do evento, o 
Interleadership 2017 foi muito bem avaliado pelos participantes.

Guilherme Zonta, Fabio Philipi, Manuel Barreto e Guilhermo Zarate.
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Reunião com participantes ALADDA
Antes de iniciar o programa Interleadership, o presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior, que também preside a ALADDA – Associação Latino Americana 
de Distribuidores e Automotores, realizou, na manhã do dia 31 de maio, reunião com 
os representantes do México, Peru, Costa Rica, República Dominicana e Chile. O 
objetivo foi reforçar a proposta de atuação da Universidade WEB Fenabrave para os 
países membros da ALADDA, que teve o projeto apresentado pelo coordenador da área 
educacional da Fenabrave, Valdner Papa.

Antes de iniciar o programa Interleadership 2017, a FCU 
programou, em parceria com a Fenabrave, duas visitas técnicas a 
concessionárias localizadas em Orlando-FL, sendo uma de cami-
nhões, a RUSH, que detém várias unidades nos Estados Unidos, 
e a Mullinax, concessionária FORD Automóveis.

Bruno Portigliatti, filho e sucessor do professor Anthony 
Portigliatti na presidência da FCU (tomará posse em janeiro de 
2018), comandou a visita realizada na Mullinax, na tarde do dia 
31 de maio. O grupo da Fenabrave foi recebido pelo titular Jerry 
Mullinax, eleito o melhor CEO da Flórida no último ano, que 
comentou sobre o perfil de negócios e atuação da concessionária 
no mercado norte-americano.

Segundo Mullinax, em 2009, com a crise, a concessionária 
passou a vender apenas 200 carros por mês, entre novos e usados, o 
que fez a empresa a mudar sua estratégia. Competindo com outras 
12 concessionárias na região, que atende 2 milhões de pessoas, a 
concessionária passou a investir em processos mais simplificados 
que outras, o que permitiu a redução de preços ao consumidor. 
“Muitas concessionárias agregam taxas aos preços dos carros e isso 
aumenta, em até US$ 1 mil, o preço do carro. Com estoque baixo, 
não cobramos taxas adicionais”, conta o titular.

No entanto, a visão de estoque baixo nos Estados Unidos, um 
mercado que comercializa 17,5 milhões de automóveis por ano, 
é bem diferente da do Brasil, incluindo os custos deste estoque. 
Na Mullinax, o estoque é de 100 dias para novos, ou cerca de 
1.500 automóveis, e 30 dias para usados, pois o custo de estoque 
é de apenas 3% anuais. No total, a Mullinax tem US$ 35 milhões 
investidos em estoque para atender a um público que quer ver o 
carro que vai comprar, na hora e sem espera. As margens são de 
10% para usados e 5% para novos.

Na estratégia para superar a crise, a concessionária passou a 
trabalhar mais os veículos usados, que hoje chegam a 600 vendidos 
por mês. “Os Concessionários pequenos, que trabalhavam com 
usados, estão saindo do mercado”, revela Mullinax, que conta com 

três profissionais dedicados a comprar carros usados em leilões 
e para monitorar software que acessa veículos disponíveis para 
compra num raio de 1.000 milhas da concessionária.

Com 135 colaboradores, sendo 40 profissionais de vendas, 
entre novos e usados, a concessionária conta com 11 pessoas dedi-
cadas a atender leads da internet e 6 apenas para atender telefone. 
Respondendo cada lead em 15 minutos, a taxa de conversão atual 
está em 10%. Na Mullinax, o mesmo vendedor que respondeu ao 
e-mail do cliente é quem o recebe na empresa e quem conduz o 
test drive, faz a avaliação do usado que entrar na troca pelo novo e, 
enfim, é quem fecha o contrato com o cliente.

Com 15 bancos à disposição para realizar financiamentos 
aos clientes, o F&I contribui com cerca de US$ 800 por carro na 
rentabilidade da concessionária, considerando um ticket médio 
de US$ 40 mil por veículo.

Entre outras informações repassadas ao grupo da Fenabrave, 
Mullinax elencou:
• Investimento em mídia: US$ 245,00 por carro (20% da verba 

é dada pela montadora), sendo o maior investimento em mídia 
online, onde promove as ofertas. A TV é usada para fortalecer a 
imagem institucional

• Curva de troca nos Estados Unidos: 3 anos ou 36 mil milhas, mas 
muitos trocam a cada 6 anos, em função da garantia estendida;

• Na divisão da lucratividade: 70% carros novos e 30% usados, 
serviços e peças

• Para comercializar um carro usado, a concessionária investe cerca 
de US$ 700 por carro para preparar para a revenda

• Mão de obra em garantia: US$ 25,00 a hora, e preço público 
médio de US$32,00 a hora

• Produtividade média por vendedor: 15 veículos/mês, mas os bons 
vendedores chegam a comercializar 20 veículos mensais (a média, 
nos Estados Unidos, é de 9 veículos/mês/vendedor)

Diante dos bons resultados, a Mullinax pretende ampliar sua 
Rede e passará a representar, também, a marca Hyundai na região.

Visitas Técnicas a concessionárias 
complementam o programa
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apoio jurídico

Sancionada em 31 de março de 2017, a lei que trata 
da terceirização traz importantes mudanças em suas 
regras. Entenda quais são os principais pontos e de que 
forma isso pode ser aplicado na concessionária.

O Presidente sancionou, em 31 de março de 2017, a 
Lei nº 13.429, que altera a Lei nº 6019/74 acerca 
do trabalho temporário, e ainda dispõe sobre “as 
relações de trabalho na empresa de prestação de 

serviços a terceiros”, ou seja, a chamada “terceirização”.
Reputamos excelente a iniciativa, eis que entendemos corre-

ta a autorização para a terceirização, em todos os setores da em-
presa, sejam eles de atividades-fim, sejam eles de atividades-meio 
e, da mesma forma, em nosso sentir, é mais do que indispensável 
a existência de legislação sobre o tema. Mas entendemos que 
a legislação deve ser clara, justamente para trazer a Segurança 
Jurídica, até então inexistente, quando a questão era “regulada” 
pela Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

De fato, antes da promulgação da Lei nº 13.429/2017, era 
indiscutível que era autorizada a terceirização apenas das ativi-
dades-meio. Porém, é preciso se entender a própria dificuldade 
de se fixar a distinção entre atividade-meio e atividade-fim, em 
várias situações.

Por exemplo, nos parece claro que em uma empresa que 
fabrica refrigerante, o serviço de limpeza é atividade-meio. Mas 
qual exatamente a atividade-fim desta empresa? É produzir 
refrigerante? É vender refrigerante? Se for produzir pode-se 
terceirizar a venda, que seria atividade-meio? Se for vender, 
pode-se, então, terceirizar a produção, que seria atividade-meio?

E num Banco, a atividade-fim é guardar dinheiro ou em-
prestar dinheiro? Se for guardar, todo o pessoal ligado à área 
de empréstimos poderia ser terceirizada? E se for emprestar, o 
pessoal das áreas de guarda de dinheiro, ou caixas, etc., podem 
ser terceirizados?

Nas concessionárias de veículos qual, exatamente, a 
atividade-fim? Seria apenas vender automóveis? Ou seria o 
conserto de veículos? Se for vender veículos, pela regra antiga, 
poder-se-ia terceirizar a oficina? E se for vender o conserto de 

veículos, se poderia, então, terceirizar a venda de carros, que 
seria atividade-meio?

Vê-se, claramente, que não se pode precisar qual seria exata-
mente a atividade-fim de diversos empreendimentos; assim, como 
identificar quais poderiam ser terceirizadas, pela regulamentação 
anterior acerca da terceirização. Com a nova regra, essa identi-
ficação não tem relevância e a empresa, seja do ramo que for, 
fabricante de refrigerante, Bancos, concessionárias de automóveis 
ou qualquer outro empreendimento de qualquer natureza, pode 
terceirizar qualquer atividade, ficando a decisão, apenas a cargo 
de quem comanda o negócio e, portanto, assume os riscos do 
mesmo, não havendo interferência legislativa nessa decisão.

Além disso, qual o problema de se terceirizar a atividade-
-fim? E por que isso, segundo alguns, significaria precarização 
do trabalho?

Ora, se o terceirizado tem que ser registrado pela prestadora 
de serviços, assim como qualquer outro empregado, de modo 
que continuará a ter direito a férias, 13º salário, horas extras, 
FGTS e recolhimentos do INSS, que lhe garantem, futura apo-
sentadoria e direito a benefícios sociais. Assim, já, de partida, 
não há precarização.

Poderia se argumentar, então, que os terceirizados ganham 
menos, mas não se leva em conta que, justamente porque até 
agora só era permitida a terceirização de atividades-meio, me-
nos especializadas e mais “braçais”, se terceirizavam serviços 
menos especializados, em que a remuneração, em geral, é mais  
baixa mesmo.

Além disso, tal afirmação até pode ser verdade, no momento 
atual, mas quando todos puderem ser terceirizados, poderemos 
ter um Sindicato bastante forte dessa categoria, e assim este 
Sindicato poderá conquistar diversos direitos aos seus represen-
tados, inclusive com aumento de salários, até superiores aos dos 
empregados efetivos.

Sérgio Schwartsman

Sérgio Schwartsman é Sócio Coordenador da área trabalhista de Lopes da Silva & Associados – Sociedade de Advogados

Novas 
Regras Sobre 
Terceirização
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Além disso, qual o problema de se terceirizar a atividade-
-fim? E por que isso, segundo alguns, significaria precarização 
do trabalho?

Voltando o olhar para as concessionárias de veículos e admi-
tindo que a venda de automóveis seja a chamada atividade-fim, 
qual o mal de terceirizar o setor de vendas? Que diferença faz 
se o vendedor é empregado direto da concessionária ou de uma 
empresa terceirizada? Se esse terceiro (vendedor) for capaz de 
realizar a venda, passando as informações corretas e precisas ao 
consumidor e executando corretamente a parte burocrática da 
venda, como o preenchimento da documentação necessária, 
entendemos que ser empregado direto ou não da concessionária, 
não altera, em nada a atividade e o desempenho da mesma.

O mesmo se diga se entendermos que a atividade fim seria 
o reparo de veículos. Que diferença faz se o mecânico e/ou o 
funileiro e/ou o pintor é empregado direto da concessionária 
ou é terceirizado? Sendo capaz de desempenhar a contento suas 
atribuições, a vinculação formal dele com um ou outra empresa 
é irrelevante.

E mais, o terceirizado tem até mais garantias que os em-
pregados diretos da empresa, pois estes têm apenas a própria 
empregadora como responsável pelos seus direitos, enquanto 
aqueles terceirizados têm não só a sua própria empregadora, 
como ainda a tomadora de serviços como responsável, ainda 
que de forma subsidiária, por seus direitos.

Entendemos, ainda, que até as contribuições ao INSS devem 
aumentar, pois com a possibilidade mais ampla de terceirização, 
as terceirizadas vão precisar contratar mais trabalhadores, porque 
terão maior demanda e, em consequência disso, o recolhimento 
ao INSS tende a aumentar. 

Portanto, temos que a terceirização é excelente caminho, em 
todos os aspectos, seja pela possibilidade de geração de novos 
postos de trabalho, seja pela possibilidade de melhoria da produ-
ção, seja pela possibilidade de redução de custos, com a especia-
lização de trabalhadores, sem que isso, obrigatoriamente, tenha 
que importar em redução dos salários pagos aos trabalhadores.

E, diante disso, a nosso sentir, a regulamentação da tercei-
rização, inclusive permitindo-a na atividade-fim, vai ampliar 
a oferta de postos no mercado de trabalho e de contribuições 
ao INSS.

Somos de opinião que a terceirização, seja de atividade-
-meio, seja de atividade-fim, é de suma importância para a 
retomada da economia e consequentemente da criação de novos 
postos de trabalho, sem que isso, feito corretamente, prejudique 
o trabalhador.

E, com a promulgação da referida Lei, muito tem se fala-
do que teria sido autorizada a terceirização indistinta dentro 
das empresas, seja das chamadas atividades-meio, seja das 
atividades-fim.

Lendo atentamente a Lei, entendemos que, de fato, tal au-
torização foi concedida, mas não de forma tão expressa quanto 
se tem comentado, mas sim após um exercício de interpretação. 

Portanto, entendemos que se perdeu a oportunidade, de se 
deixar a questão clara e cristalina.

Quando a Lei nº 13.429/2017, altera o art. 9º da Lei nº 
6019/74, que trata do trabalho temporário (que não se con-
funde com a terceirização) faz incluir o § 3º no referido artigo, 
estabelecendo, com todas as letras que “o contrato de trabalho 
temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-
-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora 
de serviços” (grifamos). Ou seja, não deixa margens a discussão 
de que, em relação ao temporário, pode haver prestação de ser-
viços nas atividades-meio e atividades-fim do tomador.

Mas ao tratar da terceirização, no art. 4º-A incluído na Lei 
nº 6019/74 não faz a mesma menção expressa, perdendo grande 
oportunidade de pôr um ponto final na questão, mas apenas 
menciona, no § 2º que “não se configura vínculo empregatício 
entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de 
serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante”, 
exigindo uma interpretação legal para se chegar à conclusão de 
que foi autorizada a terceirização da atividade-fim.

Como dito acima, antes dessa Lei nº 13.429/2017, a questão 
era regulada apenas pela Súmula nº 331 do TST, a qual, em seu 
inciso III estabelece que “não forma vínculo de emprego com o 
tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta” (grifamos). 

Assim, a interpretação que tem que se dar a essa Súmula é 
de que, como não há vínculo de emprego em serviços ligados à 
atividade-meio, caso os serviços sejam ligados à atividade-fim, 
haverá o vínculo de emprego direto com a tomadora.

Contudo, quando a Lei nº 13.429/2017, estabelece que 
“não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, 
ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que 
seja o seu ramo, e a empresa contratante”, sem fazer menção a 
atividade-meio ou atividade-fim, evidentemente está autorizan-
do a terceirização em ambas, pois se assim não fosse, teria feito 
ressalva de que atividade não poderia ser terceirizada, como fez 
a Súmula.

Dessa forma, interpretando-se a íntegra da Lei nº 6019/74, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.429/2017, em 
cotejo com as demais normas legais atinentes à matéria, chega-se 
à conclusão de que, efetivamente, foi autorizada a terceirização 
das atividades-fim dos empreendimentos.

Se o legislador fosse mais cauteloso, teria previsto expres-
samente, como fez em relação ao temporário, que é permitida 
a terceirização da atividade-fim e como isso daria ainda mais 
Segurança Jurídica àqueles que se utilizarem da terceirização 
em seus empreendimentos, sem necessidade de interpretações 
para se alcançar a mesma. 

Mas o fato é qualquer empresa pode terceirizar uma, algu-
mas ou todas as suas atividades, sejam elas atividades-meio ou 
atividades-fim. 



A 
Reforma Trabalhista, proposta pelo gover-
no Michel Temer, que já foi aprovada na 
Câmara e está em tramitação no Senado, 
possui algumas mudanças relevantes na 
legislação. Dentre os destaques no pro-
jeto, está a permissão de que o acordado 
entre sindicatos e empresas tenha força 

de lei para uma lista de 15 itens, entre os quais: 
jornada, participação nos lucros e banco de horas 
(não entram nessa lista direitos essenciais, como 
o salário mínimo, FGTS, férias proporcionais e 
décimo terceiro salário). Outro ponto muito falado 
na mídia se refere ao fim do imposto sindical obri-
gatório que, para o trabalhador, equivale a um dia 
de trabalho por ano. Para o empregador, há uma 
alíquota conforme o capital social da empresa. O 
recolhimento passa a ser voluntário, por opção do 
trabalhador e do empregador.

Se aprovada a nova legislação, é certo que as 
regras mudarão as relações trabalhistas e isso trará 
importantes desafios tanto para empregados quanto 
para empregadores, especialmente, porque muitos 
acordos negociados entre as partes passam a valer 
mais que a Lei. Na avaliação do professor e consul-
tor da FEA-USP, José Pastore, o novo regramento 
deve reduzir, de forma drástica,  as despesas com 
processos judiciais no âmbito trabalhista já no curto 
prazo. Pastore falou sobre os possíveis cenários no 
trabalho sob a luz da reforma durante o V Fórum 
de RH na Indústria Automobilística, promovido 
por Automotive Business, em maio. 

O especialista destacou que a reforma privile-
gia a negociação entre trabalhadores e empresas, 
abrindo a possibilidade para que 15 direitos pre-
vistos na CLT possam ser flexibilizados em acordo 
coletivo, como por exemplo intervalos de jornada 
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REFORMA PODE ALTERAR 
RELAÇÕES DE TRABALHO 
No mês de abril, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de 
Reforma Trabalhista que prevê uma série de mudanças na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). Atualmente, o projeto já está aprovado 
na CAE (Comissão de Assuntos Estratégicos) do Senado Federal e, 
de acordo com fontes do governo, incluindo o próprio Ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, o projeto deve ser votado em breve.

mercado



de trabalho e banco de horas. Ele alerta, no entanto, 
que a proposta em tramitação no Senado preserva 
30 cláusulas trabalhistas inegociáveis, pois são direi-
tos constitucionais, mas deixa em aberto que, fora 
destas, muitas outras regras podem ser negociadas 
além das 15 já previstas. “O texto da nova legislação 
deixa isso em aberto”, lembra. 

Com o aumento dos riscos ao trabalhador para 
a instalação de ações na Justiça, como a divisão das 
custas judiciais, responsabilização de falsos teste-
munhos e quitação anual de débitos por parte do 
empregado, além do cancelamento de algumas das 
regras atuais, Pastore prevê que “logo no primeiro 
ano, o número de processos individuais deve cair 
em 50%”. Ele calcula que no Brasil são ajuizados 
4 milhões de processos trabalhistas por ano. “Deve 
haver quedas ainda maiores de ingressos na Justiça 
daí em diante, isso é redução do custo Brasil na 
veia”, afirmou.

O professor aponta que as novas leis vão gerar, 
no médio prazo, um ambiente mais amigável para 
as partes – empregados e empregadores –, tornando 
o ambiente de negócios mais favorável. Em sua 
análise, os pontos a serem mudados na legislação 
possuem características que vão promover a li-
berdade da relação com proteção ao trabalhador; 
segurança jurídica no que diz respeito à terceiriza-
ção da atividade fim da empresa; a autorresolução 
de impasses; e a racionalização das ações judiciais 
em diferentes âmbitos, tudo isso organizado por 
regras claras entre direitos e deveres de ambos  
os lados.

Na opinião do especialista, longo prazo, um 
dos resultados da mudança da lei será o aumento 
gradativo de novos postos de trabalho a partir do 
aumento da formalização. Para Pastore, o cenário 
futuro deverá ser o de “redução do medo de empre-
gar”. “É um grande desafio para as empresas hoje 
a compreensão desse novo ambiente de trabalho; 
isso vai demandar novas tarefas para o RH, além 
de investimentos bilaterais”, indica Pastore. “As 
empresas ganham uma série de benefícios, mas não 
podem fazer o que quiserem; terá de convencer os 
sindicatos e negociar juntos”, explica. 

Terceirização tem lei 
aprovada
O SINCODIV-SP promoveu, em 17 de maio, no auditório da Fenabrave, 
em São Paulo, mais uma edição do encontro mensal de Recursos Hu-
manos. Na oportunidade, o Sindicato apresentou, aos profissionais do 
setor presentes no evento, uma palestra abordando a terceirização, 
promovida por seu assessor jurídico, Ricardo Schmid, que também será 
palestrante no 27º Congresso & ExpoFenabrave. “Estamos vivenciando 
um momento importante de mudanças, portanto precisamos estar 
atentos às oportunidades e cuidados acerca deste importante tema. É 
papel dos profissionais de RH, também, ajudar os empresários a tomar 
decisões”, comentou o superintendente do SINCODIV-SP, Octávio Vallejo.

Na opinião de Ricardo Schmid, a proposta de refor-
ma trabalhista é uma oportunidade de atualização 
das normas vigentes, que são muito extensas e que 
não permitem o conhecimento total, tanto dos 
profissionais de RH, como dos empregados. “São 
inúmeros ordenamentos jurídicos que atrapalham 
o dia a dia do empregador e seus funcionários. 
Hoje, ninguém mais aceita ser doutrinado pela 
legislação, pois ela impacta a empresa que quer 
se desenvolver da forma que bem entender, assim 
como o funcionário”, explica. 

Segundo Schmid, a Lei nº 13.429 de 31/03/2017, 
que trata da terceirização no mercado de trabalho, deve ser muito bem 
analisada para observar, em detalhes, todas as exigências para que se 
realize a terceirização. “Além disso, os empresários precisam pensar es-
trategicamente para entender se vale mesmo a pena ou não terceirizar. 
Dependendo do caso, para evitar processos trabalhistas no futuro, vale 
mais a pena contratar”, explica, alertando que é preciso tomar muito 
cuidado com a subordinação do empregado terceirizado. “Caso ele se 
reporte a um funcionário da contratante, é preciso cuidado na forma 
de tratamento. Se ficar caracterizada uma subordinação, a empresa 
contratante pode ser parte de um processo futuro”, disse.

Um dos principais pontos da lei, apontado por Schmid, está nos cuidados 
ao escolher a empresa que prestará serviços. Segundo o especialista, 
há uma série de exigências a serem seguidas, como capital mínimo 
dependendo do número de empregados, idoneidade financeira, direi-
tos e deveres não apenas da contratada, mas do prestador de serviço. 
“Além disso, ser o mais detalhista possível nas cláusulas contratuais, será 
um fator de segurança para que a contratante não tenha problemas 
judiciais no futuro”, explica, comentando que a contratante é, subsi-
diariamente, responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao 
período que ocorrer a prestação de serviços, incluindo o recolhimento 
de contribuições previdenciárias. “Por isso, a contratante deverá audi-
tar, mensalmente, se a empresa contratada efetuou os pagamentos de 
impostos, previdência, salários e encargos”, conclui Schmid.

José Pastore, 
professor e 

consultor da 
FEA-USP.

Ricardo Schmid,  
assessor jurídico 
do SINCODIV-SP.
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PÓS-VENDA  
GARANTE  

FIDELIZAÇÃO
Com a retração do mercado, apostar na excelência da prestação de 

serviços amplia a fidelização de clientes e diminui a dependência das 
Redes na venda de veículos novos. Fazer a diferença e estar cada vez mais 

próximo de seu público poderá garantir bons frutos em seu negócio.

N
ão é novidade para os Concessionários que 
prestar um bom serviço, com qualidade, 
e estar cada vez mais próximo do cliente 
pode garantir fidelização e rentabilidade. 
Investir no pós-venda, treinar suas equipes 

e oferecer cada vez mais serviços podem ser chaves 
do sucesso para períodos de baixa do mercado, 
como o que é observado atualmente.

De acordo com pesquisa realizada pela J.D. 
Power, que entrevistou milhares de pessoas que 
usaram serviços de pós-venda nas concessionárias 
brasileiras, está muito claro que, quanto maior a 
satisfação do cliente, maior será a fidelidade à con-
cessionária, à marca e, principalmente, maior será a 
recomendação dos serviços prestados. “Dos que se 
declararam satisfeitos, e deram mais de 900 pontos 
(numa escala que vai até 1.000), 80% recomen-
daria os serviços prestados pela concessionária”, 
observou Fábio Braga, diretor de operações da 
J.D. Power do Brasil, alertando que estes números 
se referem ao estudo realizado em 2016, já que 
a nova pesquisa, ainda em andamento, terá seus 
resultados divulgados no final de julho e, também, 
durante o 27º Congresso & ExpoFenabrave, que 
será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Tran-
samérica Expo Center, em São Paulo.

Segundo Braga, no Brasil, as concessioná-
rias têm, em média, 780 pontos de satisfação, 

de acordo com seus clientes. “Este é um índice 
considerado mediano, já que a marca com maior 
pontuação chegou a 829 pontos, ou seja, é preciso 
melhorar”, explicou.

Para o diretor J.D. Power do Brasil, a crise aju-
dou na ampliação das atividades em pós-venda na 
Rede brasileira. Pelo que tem observado, os empre-
sários estão em um processo de atualização e revisão 
dos processos internos, com o objetivo de melhorar 
os serviços e produtos oferecidos aos clientes.

O indicador apontado na pesquisa, que tem 
maior relevância para os clientes entrevistados, 
está relacionado à ausência de retrabalho após o 
serviço prestado. “Este é um indicador importante, 
pois é preciso entregar qualidade aos clientes. O 
retrabalho faz com que o veículo fique mais tempo 
na oficina, gerando custos para a concessionária e 
a insatisfação do cliente”, comenta Braga, dizendo 
que, no Brasil, 96% das concessionárias entregam 
o trabalho feito corretamente na primeira vez que 
foi efetuado. “O problema está nos 4% restantes. A 
insatisfação dá uma imagem negativa muito maior 
do que o inverso, por isso é importante satisfazer e 
ser recomendado pelo cliente”, completa.

Proporcionar uma experiência de pós-venda 
satisfatória afeta, positivamente, a fidelidade do 
cliente com as concessionárias. Visto que esse pro-
cesso representa, em muitos casos, a experiência 
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Fábio Braga  
(à esquerda), diretor 
de operações da J.D. 

Power do Brasil,  
e o consultor 

Francisco Trivellato.

mais recente que um cliente teve em uma conces-
sionária, o departamento de serviços ou pós-venda 
pode ser fundamental para impulsionar as vendas, 
de acordo com os resultados do estudo da J.D. Po-
wer. Entre os clientes que estão altamente satisfei-
tos com sua experiência (atingiram satisfação geral 
de 900 pontos ou mais), 76% dizem que “definiti-
vamente vão” comprar seu próximo veículo novo 
da mesma concessionária que realizou o serviço. 
Quando a satisfação cai, ligeiramente, de muito 
satisfeito para satisfeito (800-899), a fidelidade 
pretendida cai para 37% e despenca para 20% 
quando a satisfação fica entre 600 e 799 pontos.

“A experiência no serviço de pós-venda é fun-
damental para a satisfação e fidelidade do cliente 
e deve ser uma alta prioridade para as conces-
sionárias”, disse Braga. “Essa experiência não só 
impacta a futura clientela, mas também pode ter 
um enorme efeito sobre as vendas de veículos novos 
e usados de uma concessionária”.

Diferenças entre segmentos – O pós-venda sempre 
fez parte do negócio. Essa é uma das principais 
atividades das concessionárias, que devem prestar 
serviços aos clientes que compram os produtos da 
marca que representa. Porém, segundo o consultor 
Francisco Trivellato, “historicamente, os Conces-
sionários deram muito mais importância para o 
negócio de veículos novos. Mas há diferenças entre 
os segmentos automotivos. No negócio de cami-
nhões, por exemplo, este conceito de excelência 
na prestação de serviços é mais intenso, já que o 
caminhão, o ônibus ou o implemento rodoviário, 
são veículos de produção; não devem ficar parados 
para não gerar prejuízo”, explica.

Trivellato comenta que, nos Estados Unidos, o 
negócio de peças é muito representativo no pós-ven-
da e deveria ser mais representativo na absorção. “A 
margem aqui é muito pequena. O Concessionário 
precisa ter muito giro de peças para ter uma boa 
representatividade em seu resultado”, disse.

O consultor explica que os Concessionários 
de caminhões, ônibus e implementos rodoviários 
atuam de forma diferenciada no pós-venda. Algu-
mas empresas, de acordo com o Trivellato, possuem, 
inclusive, oficina e funcionários dentro de grandes 
clientes, facilitando o atendimento e prestando 
serviço in loco. “Este é o esforço para minimizar a 
quebra de veículos e atender o mais rápido possível, 
já que este é um bem de produção”, explica.

A VW Caminhões e Ônibus, que conta com 
uma Rede de mais de 150 concessionárias em todo 

o Brasil, possui um programa de serviço batizado 
de “ChameVolks”, para atendimento ao cliente 
de ônibus e caminhões, que superou 2 milhões 
de contatos telefônicos e mais de 200 mil aten-
dimentos nas estradas Brasil afora e, também, no 
Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile, oferecendo 
cobertura regional desenvolvida para dar suporte 
a caminhões brasileiros que cruzam a fronteira.

Pioneira, a central de atendimento 24 horas 
ChameVolks presta atendimento aos clientes por 
meio de contato telefônico, provendo informações, 
esclarecendo dúvidas ou prestando socorro a veícu-
los com pane nos mais remotos pontos.

A empresa oferece, também, contratos de ma-
nutenção que auxiliam os clientes a terem cada vez 
mais foco em novos negócios de transporte, já que 
minimizam o tempo dedicado à administração de 
manutenção. Hoje 10% dos veículos são vendidos 
com contrato de manutenção.

Por meio de todo o esforço da marca em prestar 
um bom serviço aos seus clientes, em maio, a em-
presa foi contemplada com o Prêmio Consumidor 
Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, 
na categoria Caminhões, considerado o mais co-
biçado reconhecimento do setor de relacionamento 
com clientes no Brasil. “Com o prêmio, nosso 
desafio de inovar e surpreender positivamente o 
cliente só cresce. Nossa missão diária é a excelência 
em todo o ciclo de vida de nossos veículos, desde 
o desenvolvimento até o atendimento, tudo sob 
medida”, afirma Luciano Garcia, gerente de servi-
ços e assistência técnica da MAN Latin America.

O esforço da VW 
Caminhões e 

Ônibus em prestar 
bom serviços aos 

seus clientes foi 
reconhecido com o 

Prêmio Consumidor 
Moderno de 

Excelência em 
Serviços ao Cliente, na 
categoria Caminhões.



Telemetria no campo – Com mais de 90 anos de ope-
rações, a concessionária Augustin, representante 
da Massey Ferguson, com sede em Não-Me-To-
que/RS, presente nos três estados da Região Sul, 
por meio de 13 lojas que atendem a uma área de 
116 municípios, foi pioneira em oferecer aos clien-
tes uma tecnologia desenvolvida pela montadora, 
nos Estados Unidos. Trata-se do Fuse Conected 
Services, plataforma de monitoramento que com-
bina as máquinas, a tecnologia, as peças, o serviço 
e o suporte certos para ajudar os clientes a otimi-
zarem suas operações e maximizarem o tempo de 
atividade, por meio de manutenção preventiva, 
monitoramento da condição do maquinário e 
consultas ao longo do trabalho. “Nós temos uma 
missão bem definida para realizar uma boa presta-
ção de serviços aos nossos clientes. Em uma viagem 
aos Estados Unidos, com o objetivo de conhecer 
tendências e inovações para o nosso negócio, 
conheci o Fuse, que agrega grande tecnologia ao 
agronegócio e permite, ao Concessionário, oferecer 
um serviço diferenciado e inédito no mercado”, 
explica Paulo Finger, sócio-diretor da Augustin e 
presidente da UNIMASSEY - Associação Nacio-
nal dos Distribuidores Massey Ferguson.

Por meio do Fuse, é possível acompanhar, com 
recursos de telemetria, o funcionamento do equi-
pamento no campo, sua autonomia, produtividade 
ou mesmo se há a necessidade de algum reparo ou 
manutenção preventiva. “Os clientes definem pa-
râmetros de monitoramento e, em tempo real, nós 
acompanhamos seu desempenho no campo. Caso 
seja observado um aumento da pressão do óleo, 
por exemplo, avisamos o produtor e já destacamos 
uma equipe para efetuar a manutenção, garantin-
do a prevenção de perdas, mais produtividade e, 
consequentemente, maior satisfação de clientes”, 
comenta Finger.

A implantação do sistema, realizada há pouco 
mais de dois anos, envolveu toda a estrutura de 
pós-venda disponível na Augustin. Com o projeto 
iniciado do zero, já que este serviço não era pres-
tado por nenhuma concessionária, no mundo, 
foram necessários ajustes e a criação de processos 
para que pudessem oferecer a seus clientes. “In-
vestimos muito em treinamento e capacitação de 
nossas equipes. Para se ter uma ideia, em 2016, 
oferecemos mais de 6,5 mil horas de treinamento 
às equipes de pós-venda”, observou Finger.

A excelência na implantação despertou a curio-
sidade da AGCO nos Estados Unidos – detentora 
da marca Massey Ferguson –, que enviou uma 
equipe até Não-Me-Toque para conhecer o projeto 
e levá-lo a outras Redes, tanto em território norte-
-americano, como em outros países. 

Na Augustin, há monitores que acompanham 
o desempenho das máquinas atendidas em tem-
po real. A concessionária, que comercializa o 
equipamento instalado no maquinário, oferece 
pacotes de serviços, de acordo com a necessidade 
do cliente, que partem desde a simples aquisição 
do equipamento, até a instalação no maquinário, 
infraestrutura para o sinal de comunicação na 
propriedade, monitoramento e socorro mecânico. 
“No caso de uma colheitadeira, se foi estabelecido 
o parâmetro de uso a 6 km/h, por exemplo, e per-
cebemos pelo GPS que ela está a 10km/h, temos 
um grande potencial de problemas mecânicos, ou 
mesmo uma perda na produtividade, já que, em 
uma maior velocidade, a máquina tem mais perda 
dos grãos que ela está colhendo, por exemplo. Isso 
é avisado ao proprietário que pode tomar as provi-
dências rapidamente”, detalha.

Hoje, a Augustin monitora cerca de 15 equipa-
mentos, garantindo mais rentabilidade e absorção 
dos custos fixos por meio do pós-venda. “O pós-ven-
da representa 15% do faturamento total e 80% da 
absorção de nosso custo fixo. Pretendemos ampliar 
essa representatividade por meio de mais tecnologia 
e mais serviços a serem prestados”, aponta Finger, 
comentando que o investimento neste serviço no 
pacote completo, por parte do cliente, fica em torno 
de 20% do valor da máquina. “Acreditamos que não 
é um alto investimento para o retorno que isso traz 
ao cliente. A Rede tem o papel de mostrar que esta 
tecnologia existe, além de capacitar cada vez mais 
seus colaboradores para que ofereçam o que há de 
melhor aos clientes. Assim, efetivarão mais negó-
cios, garantirão rentabilidade e, principalmente, a 
fidelidade”, completa.  

Paulo Finger, sócio-
diretor da Augustin 
e presidente da 
UNIMASSEY - 
Associação Nacional 
dos Distribuidores 
Massey Ferguson.

34 Revista Dealer

debate



Anuncio_DEALER-69_ISOFLEX_205x275mm.indd   1 28/06/2017   09:39:17



O carro não precisa ser básico 
se o financiamento for Itaú.

Com o novo financiamento de acessórios e serviços do Itaú, 
você pode incluir até 4% do valor do veículo em acessórios 
ou serviços, sem comprometer a aprovação do crédito. 
E o melhor disso é que o valor fica diluído no mesmo prazo 
do seu financiamento. Agora além do carro novo, você 
já pode sair com o carro equipado.

Acesse: itau.com.br/veiculos
Sujeito à análise de crédito. Produto disponível apenas nas concessionárias e lojas parceiras do Itaú. Itaú. Feito para você.
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