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SOMOS TODOS RESILIENTES!
Com o tema “Resiliência – O mundo é
Digital e o Relacionamento é Humano”,
o 28º Congresso & ExpoFenabrave reuniu
mais de 3,5 mil pessoas entre os dias 7 e 8
de agosto, no Transamerica Expo Center,
em SP, e foi marcado pela presença de
autoridades políticas, além da visitação
recorde na maior feira de negócios do Setor da
Distribuição de Veículos da América Latina

PROGRAMAÇÃO TEMÁTICA

EXPOFENABRAVE

Mais de 30 palestras, workshops e debates foram
realizados nos dois dias do evento, incluindo
programação especial da Embrapa Territorial.

Novidades, em produtos e serviços, para o Setor da Distribuição de
Veículos, foram apresentadas por cerca de 50 marcas expositoras.
Pelo 11º ano consecutivo, o banco Itaú foi o Patrocinador Máster.

TRABALHAR
JUNTO
PARA CRESCER
JUNTO.

Lado a lado com nossos
clientes, buscamos
soluções para viabilizar,
conectar e desenvolver o
mercado financeiro e de
capitais. É assim que
trabalhamos para
potencializar cada vez mais
os negócios dos nossos
clientes e o Brasil. Com o
mercado, para o futuro.

Saiba mais em B3.COM.BR

editorial

Demonstramos
Resiliência e União!
Por Alarico Assumpção Júnior

Encerramos o 28º Congresso & ExpoFenabrave com pleno sucesso, tanto em termos
de participação como em conteúdo de palestras e na representatividade de empresas
parceiras em nossa feira. Foram dois dias marcados de intensa programação, com a
presença de mais de 3.500 pessoas que estavam buscando fortalecer sua RESILIÊNCIA e
encontrar formas para se adequar à nova era digital e às mudanças inerentes ao nosso
Setor, sem, contudo, esquecer da importância dos relacionamentos humanos.
Pelo segundo ano consecutivo, tivemos a satisfação de contar
com a presença do Presidente da República, Michel Temer, em
nossa Cerimônia de Abertura, além de outras autoridades políticas
e setoriais que puderam constatar a união que o nosso setor vem
cultivando pelo bem comum.
Tivemos palestras, debates, paineis e exposições de produtos e
serviços que convergiram para o crescimento das Concessionárias
instaladas em nosso País, independente do cenário político que se
avizinha com as Eleições. E encerramos o nosso evento, justamente,
dando esse panorama aos nossos participantes. O que esperar do
Brasil nos próximos anos?
Sejam quais forem os nossos futuros líderes, tanto na esfera
Federal como estadual, nosso setor e a FENABRAVE permanecerão
PROGRAMAÇÃO TEMÁTICA
responsáveis e firmes no propósito de crescimento. Continuaremos
Resilientes em relação aos nossos pleitos e firmes, porém, cordiais,
em nossas negociações.
Esse é o modo que acredito que as vitórias devam se concretizar. Num mundo que
será melhor se houver Resiliência e onde o universo digital não comande os nossos
corações, mas, sim, contribua para o nosso progresso.
Agradeço a todos os que participaram e incentivaram o nosso evento, pois além da
Resiliência, conseguimos consolidar, também, a União que nos levará a um bom futuro!
Obrigado! Muito obrigado! E até os nossos próximos eventos!
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Mais de 30 palestras, workshops e debates foram
realizados nos dois dias do evento, incluindo
programação especial da Embrapa Territorial.

Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE e da ALADDA
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Com o tema “Resiliência – O mundo é
Digital e o Relacionamento é Humano”,
o 28º Congresso & ExpoFenabrave reuniu
mais de 3,5 mil pessoas entre os dias 7 e 8
de agosto, no Transamerica Expo Center,
em SP, e foi marcado pela presença de
autoridades políticas, além da visitação
recorde na maior feira de negócios do Setor da
Distribuição de Veículos da América Latina

EXPOFENABRAVE
Novidades, em produtos e serviços, para o Setor da Distribuição de
Veículos, foram apresentadas por cerca de 50 marcas expositoras.
Pelo 11º ano consecutivo, o banco Itaú foi o Patrocinador Máster.
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SOMOS TODOS
RESILIENTES!

O mais tradicional evento do Setor da
Distribuição, realizado no Transamerica
Expo Center, em São Paulo, nos dias 7 e 8 de
agosto, mais uma vez, foi sucesso de público e
prestigiado por diversas autoridades políticas,
reunindo lideranças do Setor, especialistas
e mais de 50 empresas expositoras.
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Durante os dois dias do maior evento da América Latina, mais
de 3,5 mil pessoas participaram da intensa programação, com mais
de 30 palestras, workshops, mesas redondas, durante as quais, profissionais renomados em suas áreas de atuação compartilharam
informações, dados, estratégias e muito conhecimento, ampliando
a visão dos empresários, colaboradores e lideranças sobre a gestão
do Novo Modelo de Negócio do Setor da Distribuição Automotiva,
que vem se desenhando ao longo dos últimos anos.
Com o tema “Resiliência – O mundo é Digital e o Relacionamento é Humano”, o 28º Congresso & ExpoFenabrave levantou o
debate sobre a relação entre o uso, cada vez mais intenso, das ferramentas digitais e o relacionamento humano, tão essencial para
a sobrevivência dos negócios. “Estamos vivendo um momento
bastante positivo em nosso Setor, com a retomada da economia,
que vem garantindo o crescimento gradativo das vendas em todos

os segmentos. O grande número de participantes no evento demonstra essa retomada da confiança dos empresários”, comentou
o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior.
Além das palestras, em paralelo ao evento, aconteceu, pelo
terceiro ano consecutivo, o Encontro FENACODIV de Vendedores e
Gestores de Concessionárias, que reuniu cerca de 200 profissionais
de vendas e pós-vendas.
Os participantes ainda puderam conferir todas as novidades,
em serviços e produtos, apresentados pelas mais de 50 empresas
presentes na ExpoFenabrave, realizada em um espaço anexo à
área de palestras, garantindo melhor fluxo das pessoas durante o
evento. “Ano a ano mais empresas demonstram interesse pelo nosso evento. O volume de negócios fechados neste ano, certamente,
superou o das edições passadas, e algumas empresas já falam em
marcar presença no próximo ano”, comemorou Assumpção Júnior.

Revista Dealer
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Cerimônia de Abertura
marca presença do
Presidente da República
Pelo segundo ano consecutivo, o evento foi prestigiado
pelo Presidente da República, Michel Temer, que participou da
Cerimônia de Abertura, juntamente com os Ministros Marcos
Jorge, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e Blairo Maggi,
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de Bruno Covas,
Prefeito de São Paulo. Compuseram o palco, ainda, o Presidente
da Anfavea, Antonio Megale, Luiz Antonio Fleury Filho, ex-Governador de São Paulo e Diretor de Assuntos Institucionais da
FENABRAVE, e o Diretor de Negócios de Veículos do Itaú Unibanco, Rodnei Bernardino de Souza, representando o Patrocinador
Máster do evento. Na extensão de palco, na plateia, autoridades
relevantes para o Setor também estiveram presentes, como o
Deputado Herculano Passos, Presidente da Frente Parlamentar
Mista em Defesa do Setor da Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade, FREMOB.

Nas fotos acima, o Presidente da República, Michel Temer, em
discurso na Cerimônia de Abertura, e o Deputado Herculano Passos.
Abaixo, o palco com Antonio Megale, Bruno Covas, Blairo Maggi,
Michel Temer, Alarico Assumpção Jr., Marcos Jorge,
Luiz Antonio Fleury Filho e Rodnei Bernardino de Souza.

Palavra do anfitrião
O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, iniciou
a Cerimônia de Abertura do 28º Congresso & ExpoFenabrave agradecendo a presença de todos, em especial pela honra e satisfação
em receber, novamente, o Presidente da República Michel Temer,
citando o conceito de resiliência, que não é apenas uma palavra,
mas um estado de espírito, carregado de significados. “Acima de
tudo, resiliência é ter a consciência de que, muitas vezes, é preciso
mudar para sobreviver. E em nosso Setor tem sido assim, em que
cada empresário trava uma luta diária pela sobrevivência do seu
negócio. Por isso, somos todos resilientes”, disse.
Em seu pronunciamento, Assumpção Júnior ainda relembrou
o poder deste importante Setor econômico, de enfrentar os desafios diante da recente crise vivida, ressaltando sua capacidade
de absorver as transformações tecnológicas que se desenham no
futuro próximo. “Estamos vivendo uma fase de transição, na qual
coisas, mercado e até as pessoas já não são como antes. Temos a
oportunidade de reescrever a nossa história, com mudanças de
comportamento, abandonando velhos vícios, com a coragem de
implantar novas ideias em nossas empresas, ou esse tão falado
futuro não chegará”, alertou.
Em suas palavras, o Presidente da Federação relembrou a
metodologia indiana de implementação de processos de inovação, que se baseia na solução das três caixas: do presente, do
passado e do futuro. “Devemos, primeiro, destruir ideias que nos
prendem ao passado, ideias que nos ajudaram a impulsionar os
nossos negócios, mas que hoje já não funcionam como antes. Na
caixinha do presente, colocamos as ideias que devemos agregar
imediatamente, para aumentar a eficiência e resultados. E, na caixinha do futuro, estão as iniciativas que devem ser testadas agora
para compreendermos melhor para onde caminha o nosso Setor
e o nosso negócio”.
Se utilizando desta metáfora, Assumpção Júnior se referiu às
questões como o uso ou propriedade de veículos e o compartilhamento de veículos, que se mostram como uma realidade, mas, também, uma oportunidade neste novo cenário da mobilidade urbana.

Alarico Assumpção Júnior

O Presidente da FENABRAVE também comentou a estruturação de ações táticas da entidade, cujo objetivo tem sido ajudar as
Redes a superar, de diversas formas, as adversidades pelas quais
o Setor tem passado. “Para atenuar os impactos da crise, a FENABRAVE estruturou um planejamento assertivo e que procurou,
por meio de caravanas, missões técnicas e um abrangente projeto educacional, auxiliar as Redes a ampliar sua produtividade e
reduzir prejuízos com uma administração mais enxuta e eficiente”,
explicou, citando outras ações como a Autorregulamentação das
vendas diretas, a atuação nas esferas estaduais municipais e federal, acumulando conquistas como Renave, Lei da Retomada dos
Veículos Inadimplentes e FREMOB, por exemplo.
Com a aproximação das eleições, Assumpção Júnior, defendeu
a necessidade do próximo governo federal fazer as reformas necessárias, já iniciadas por Temer, e finalizou afirmando que “a agenda
da FENABRAVE permanecerá baseada no diálogo, em propostas
coerentes e em debates fundamentados, com responsabilidade,
respeito e consciência das obrigações e direitos do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil.

Um show de Resiliência!
Antecedendo à Cerimônia, os participantes puderam apreciar o show
do Maestro Rogério Martins, famoso por sua fiel interpretação do cantor
Elton John.
Na sequência, o público ficou impressionado com a apresentação artística
do grupo Du Porto, que incluiu vídeo temático com a trilha da série Game
Of Thrones e trouxe, ao palco e na plateia, performances de bailarinos que
mostraram domínio em overboards, skyrunners e liras.
Também a execução do Hino Nacional abrilhantou o evento. Interpretado pela cantora lírica, Giovanna Maira, deficiente visual, acompanhada pelo
teclado do Maestro Rogério Martins, o Hino contou com a Revoada- onde
representantes regionais FENABRAVE e colaboradores da entidade entraram
perfilados, portando bandeiras de cada estado, além da bandeira do Brasil e da
FENABRAVE, e vestindo camisetas com a frase “EU SOU RESILIENTE”.
Revista Dealer
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Parceria de mais de uma década
Pelo 11º ano consecutivo, o Banco Itaú Unibanco foi Patrocinador
Máster do evento que reúne o Setor da Distribuição de Veículos no
Brasil, e foi, justamente, relembrando essa parceria, de longa data com
a FENABRAVE, que Rodnei Bernardino de Souza, Diretor Negócios de
Veículos do Itaú Unibanco, iniciou seu discurso. “Mesmo com as curvas
do caminho, não medimos esforços para acompanhar essas mudanças,
aprimorando soluções para os problemas, e enfrentamos, juntos, a
maior crise vivida pelo Setor”, lembrou o executivo.
O mercado de crédito cresceu, de acordo com o diretor do Banco
Itaú Unibanco, alcançando R$ 6,6 bilhões no primeiro semestre de
2018, 46% acima de igual período do ano passado. “Temos trabalhado,
fortemente, para entender toda a jornada do cliente para a compra de
um veículo. Como resultado desse trabalho, passamos a oferecer, aos
Concessionários, novos produtos por meio do iCarros, como o qualificador de chamadas e de leads, e o integrador de estoque, entre outros”.
O executivo ainda citou outras ferramentas, como as atualizações do
Credline e da pré-contratação digital, serviços desenvolvidos pelo Itaú
e o iCarros, que permitem a análise de crédito 100% online, de forma
rápida e simples, em até cinco minutos.
O executivo encerrou seu discurso reforçando a parceria do Banco Itaú Unibanco com o Setor da Distribuição de Veículos no Brasil,
citando a nova assinatura da instituição financeira – “O nosso negócio
é viabilizar o seu”.

Rodnei Bernardino de Souza

Uma nova rota para o setor
Antônio Megale

Marcos Jorge
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Antônio Megale, Presidente da Anfavea, mais uma vez, prestigiou o evento do Setor da Distribuição de Veículos, e iniciou
seu discurso elogiando os temas escolhidos para os eventos da
FENABRAVE nos últimos anos. “Em 2016, foi a DETERMINAÇÃO.
Em 2017, a CONFIANÇA e, agora, a RESILIÊNCIA, um tema bastante atual depois das adversidades e efeitos da crise econômica.
A cadeia automotiva toda começa a retomar sua importante
parcela no PIB nacional”, citou o executivo, que ainda descreveu
alguns aspectos da recente conquista da indústria automotiva,
o Programa Rota 2030, que permite a previsibilidade de investimentos por parte das montadoras, mas prioriza investimento
local em engenharia, pesquisa e desenvolvimento.
O Rota 2030 também esteve no foco do discurso do Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge,
que exaltou a atuação conjunta de sua pasta e da Fazenda na
concepção do Programa. “Priorizamos ações específicas, que
permitam ampliar a competitividade da indústria brasileira e
ainda acompanhar as tendências tecnológicas mundiais.

DAF CAMINHÕES

No trânsito, a vida vem primeiro.

Nessa estrada,
já passamos dos 90.

A DAF celebra 90 anos de história no mundo
ao mesmo tempo em que comemora a sua
rota de crescimento no Brasil. Desde 2011
no país, a DAF fabrica caminhões que carregam o
legado desse sucesso global: qualidade, robustez
e eficiência. E além de produtos que superam
a expectativa de frotistas e caminhoneiros,
a empresa tem à disposição dos seus clientes
uma rede de concessionárias de classe mundial,
especializada na melhor experiência de compra
e pós-venda, com disponibilidade de peças
e mão de obra especializada.
Acesse dafcaminhoes.com.br
e conheça nossa Rede de Concessionárias.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Concessionárias
DAF em operação
Postos de Serviços
Autorizados

A continuidade das
reformas

Bruno Covas

Turismo de negócio
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, participou pela primeira vez do evento, e destacou, em seu pronunciamento, a importância econômica do Setor da
Distribuição e do turismo de negócios para a cidade. “São 400 concessionárias
de veículos na cidade, gerando cerca de 20 mil empregos. Eventos como esse
incrementam a posição de São Paulo como metrópole de bons negócios”, afirmou, em sua saudação.

Michel Temer
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Pela segunda vez participando da Cerimônia
de Abertura do evento, o Presidente da República,
Michel Temer, elogiou o dinamismo do Setor da Distribuição e sua capacidade de recuperação. “Vejo um
grande otimismo neste setor, que não vejo em outros setores da economia, feito por gente que aposta
no País”, definiu, se referindo ao tema RESILIÊNCIA,
como pertinente para o comportamento do setor.
O Presidente também se referiu ao atual conceito de centros de serviços que melhor definem a
atividade das concessionárias, seu papel na cadeia
automotiva e parabenizou os empresários que
investem no País.
Diante do período pré-eleitoral, Michel Temer
afirmou que não se pode ficar impressionado com
as incertezas do momento e que o próximo governo
terá de fazer as reformas necessárias, uma vez que
o atual já “fincou estacas e pilares” que não poderão
ser alterados. O Presidente da República encerrou
seu pronunciamento defendendo a união de todos
em prol do bem comum e do desenvolvimento
do Brasil.

O digital é fundamental,
mas o humano é o
diferencial para
o SUCESSO!

QUADROS DE GESTÃO: UNA O NOSSO PRODUTO COM A SUA EFETIVIDADE DIÁRIA

+55 41 3677-4700 | 0800 643 4700 | WWW.ISOFLEX.COM.BR

Premiações definem Marcas e
Associações vencedoras
As premiações de “Marca do Ano” e “Associação de Marca do
Ano”, concedidas pela FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, foram entregues durante a
Cerimônia de Abertura do 28º Congresso & ExpoFenabrave.
O Prêmio, que contempla cinco categorias - “Automóveis e
Comerciais Leves”, “Caminhões e Ônibus”, “Motocicletas”, “Tratores
e Máquinas Agrícolas”, e “Implementos Rodoviários” – seguiu a
classificação dos resultados obtidos na 23ª Pesquisa Fenabrave
de Relacionamento com as Marcas, realizada, de forma digital, em
maio e junho. Coordenada pela Scheuer Consultoria, a Pesquisa
obteve participação maciça das Redes – em 13 Associações de Marca filiadas à Fenabrave, 100% das redes responderam à Pesquisa.

“Essa Pesquisa é, sempre, um forte termômetro do relacionamento das montadoras com as suas Redes, despontando aspectos
que precisam ser observados ou fortalecidos. Da mesma maneira,
o resultado também demonstra o nível de comunicação entre a
Associação de Marca com seus associados”, comentou o Presidente
da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, que entregou os troféus
para os ganhadores.
A premiação considerou participação mínima de 20% dos concessionários de cada marca, como respondentes da 23ª Pesquisa,
sendo eleitas as melhores médias das notas atribuídas às questões
relacionadas à Parte Geral. Neste ano, a média de participação total
do Setor foi de mais de 55%.

Marca do Ano 2018
Automóveis e
Comerciais Leves

Motocicletas

Caminhões

Implementos
Rodoviários

Tratores e
Máquinas Agrícolas

TOYOTA

TRIUMPH

DAF

LIBRELATO

JOHN DEERE

ABRALIB
Associação Brasileira de
Distribuidores Librelato

ASSODEERE
Associação Brasileira de
Distribuidores John Deere

Associação de Marca do Ano 2018
ABRADIT
Associação Brasileira dos
Distribuidores Honda de
Veículos Automotores
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ABRAT
Associação Brasileira dos
Concessionários Triumph

ASSODAF
Associação Brasileira dos
Distribuidores DAF

Palestra Magna de Abertura

O futuro da relação entre montadora e
concessionárias
O vice-presidente da Toyota do Brasil, Miguel Fonseca, apresentou a Palestra Magna de Abertura do evento, comentando
sobre a importância do trabalho conjunto entre montadoras e
concessionárias para enfrentarem os novos desafios e vislumbrarem, juntas, um novo horizonte de possibilidades.
Miguel Fonseca, vice-presidente Executivo da Toyota
do Brasil, abriu a programaçao temática do 28º Congresso &
ExpoFenabrave, na manhã do dia 7 de agosto, com a apresentação da Palestra Magna, na qual abordou o futuro da relação
entre montadoras e concessionárias na transformação digital.
O executivo citou a análise desse cenário, na visão do CEO da
Toyota Corporation, Akio Toyoda. “Ele diz que a transformação
vivida, atualmente, na indústria, ocorre apenas a cada 100 anos.
A diferença, agora, está na velocidade em direção à transformação digital e mobilidade. Não há tempo para adaptação. E, por
mais que nos cause uma certa apreensão, nós próprios teremos
que ser os agentes da transformação. Do contrário, viraremos
dinossauros”, analisou o executivo.
Embora em um cenário adverso e em grande transformação,
Fonseca reafirmou a certeza da Toyota sobre sua atuação no
mercado automotivo mundial e sobre a direção que a mobilidade
seguirá dentro desse contexto de transformação digital, e fez um
relato sobre a estratégia da montadora em se redefinir como empresa, deixando de ser, exclusivamente, uma fabricante de veículos, para oferecer, também, serviços de mobilidade, a exemplo dos
carros e transportes coletivos autônomos que estarão presentes
nos Jogos Olímpicos de 2020.
Caminho sem volta – Os números mais positivos de vendas, neste
ano, trazem luz a uma nova realidade que vem, sorrateiramente,
modificando os canais de vendas, como o aumento das vendas
diretas, o que possibilita novas modalidades de utilizações do
automóvel, como o uso compartilhado. Para Fonseca, essa é uma
tendência sem volta, na qual montadoras e Redes de Distribuição
precisarão se reinventar, rapidamente. “A história, daqui para a
frente, será dividida entre revolucionários e impulsionadores ou
como uma espécie em vias de extinção”.
É difícil antecipar o que está para chegar, segundo o executivo. “Um dos grandes motores para essa rápida evolução é
a expectativa do cliente, sobretudo, dos mais jovens, que pensam e agem digitalmente e para quem a palavra `utilização` se
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sobrepõe à palavra `propriedade`. Essa nova realidade traz um
desequilíbrio em relação ao presente, mas é, também, uma oportunidade de negócio”, analisou Fonseca, questionando: “Estamos
preparados para isso? Para responder a este desafio, temos que
trabalhar juntos”, alertou.

Miguel Fonseca

Em sua visão, são três os pilares a serem trabalhados. O primeiro está na prestação de serviços. O segundo é a cobrança pelo uso
do veículo - uma forma de migração da modalidade do financiamento tradicional –, e o último pilar é a capilarização da Rede, já
que esses novos clientes irão precisar de serviços diferentes dos
que proporcionamos até agora”, explicou Fonseca.
Para lutar por esses novos espaços, Montadoras e Redes têm
missões distintas, mas complementares. Segundo Fonseca, a montadora tem que se ocupar de desenvolver a tecnologia e aplicativos
integrados, com sistemas de gestão de Concessionários, além de
criar mecanismos de cobrança do uso do veículo.
“Já o Concessionário será um integrador, tornando-se fundamental nesse futuro, ao oferecer serviços de manutenção e de
operação às frotas compartilhadas. Parece ser algo comum, mas é
muito diferente do que vivemos hoje, quando teremos mais oportunidades, que trarão mais recompensas do que riscos e ameaças”,
explicou o vice-presidente da Toyota.

Em outras palavras, as Redes de Distribuição terão a missão
de construir outras modalidades e capacidade de oferecer novas
oportunidades digitais. “Tudo isso sem esquecer de manter ou
agregar outros negócios, como locadoras; seguradoras; aplicativos; empresas de reparos terceirizados e lojas de autopeças”,
sugeriu Fonseca.
Mas isso só será possível, na visão do executivo, “se montadoras
e suas Redes ultrapassarem as barreiras de relacionamento do dia
a dia, para que, juntas, olhemos para o futuro de forma totalmente
cooperada e, assim, poderemos proteger nosso negócio”. Ao finalizar, Miguel Fonseca reforçou que “temos pela frente um grande
desafio, mas a palavra para definir esse momento é a COLABORAÇÃO. Pensem nisso!”.
Aproveitando o momento, Fonseca ainda agradeceu à Rede de
Concessionárias da Toyota pelo prêmio Marca do Ano, na categoria
Automóveis e Comerciais Leves, concedido pela FENABRAVE, pela
terceira vez.

Arlei Dias dos Santos
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Painel de Encerramento

Reformas serão indispensáveis
para o futuro do Brasil
O cenário político e econômico foram os temas abordados
durante o Painel de Encerramento do 28º Congresso & ExpoFenabrave, que teve moderação da jornalista Fátima Turci e participação das comentaristas da Globo News Miriam Leitão e Eliane
Cantanhêde, juntamente com o Presidente da FENABRAVE, Alarico
Assumpção Júnior.
Diante do período pré-eleitoral, algumas discussões se tornam
imprescindíveis. “Nós temos uma bomba fiscal que o próximo
governo vai ter que desarmar”, afirmou a jornalista Miriam Leitão.
E, para desarmar essa bomba fiscal, o próximo presidente terá
de mergulhar de cabeça nas reformas necessárias. “Precisamos das
reformas da previdência, tributária e política. O Brasil está muito
sofrido”, defendeu o Presidente da FENABRAVE.
Na eleição de outubro, que já é tida como a mais imprevisível da
história do País, Eliane Cantanhêde apostou em uma disputa acirrada entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Geraldo Alckmin, do PSDB, para
encarar o segundo turno contra o candidato do PT. “Numa eleição
pulverizada como esta, ele está no segundo turno. Lula deve transferir muitos votos”, disse Eliane, se referindo a Fernando Haddad. Na
outra ponta, ela avaliou que Bolsonaro é um candidato consolidado,
mas que lhe falta capacidade de gestão. “Alckmin tem o que mostrar,
já que todos os estados estão quebrados e São Paulo continua respirando, mas ele tem que subir nas pesquisas”, ponderou.

Outro ponto abordado pelos debatedores foi o desenrolar
da Operação Lava Jato que, apesar de fazer com que o Brasil seja,
constantemente, notícia em jornais internacionais, por conta da
corrupção sistêmica, pode contribuir para que instituições públicas e privadas saiam dessa crise mais fortalecidas. “A Lava Jato
produziu um processo, da mesma forma que na economia houve
um trajeto longo, que levou o Brasil a vencer 50 anos de inflação.
Estamos no meio de um processo civilizatório, que vai melhorar a
política e a vida corporativa. Várias empresas que eu visito hoje têm
processos de compliance muito mais sofisticados do que antes. É
o país que está mudando”, disse Miriam Leitão.
Na opinião de Eliane, o combate à corrupção deve ser motivo
de orgulho para os brasileiros. “O País não é medalha de ouro em
corrupção, como saiu no The New York Times, em 2016. O Brasil é
medalha de ouro no combate à corrupção”, contestou a comentarista política.
Para a jornalista e comentarista econômica Miriam Leitão, a
descrença e a falta de confiança atuais são compreensíveis, mas
ela crê que não é o momento para pessimismo. “Eu vivi a transição
da ditadura militar para o governo civil. Cobri toda hiperinflação
brasileira e houve momentos em que imaginei que não seria
possível vencê-la. Não parecia ter fim aquele sofrimento e, um
dia, a gente conseguiu estabilizar a economia. Também foi um

A partir da esquerda:
Miriam Leitão, Fátima Turci,
Eliane Catanhêde e Alarico
Assumpção Júnior.
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processo em que todos participaram. Agora, eu vejo outra etapa
de melhora da política e da economia, por meio do combate à
corrupção. Isso tem que nos inspirar. No meio do processo, parece
que o sofrimento não vai acabar. Mas, acreditem no Brasil. Essa é
a terceira grande batalha que eu vejo, e eu tenho a sensação que,
de novo, a gente vai ganhar.”
Já o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior,
destacou ações da entidade na área educacional como sendo
fundamentais para garantir o futuro em qualquer cenário econômico ou político. “Educação é o que leva os países ao primeiro
mundo. Estamos fazendo isso com o nosso Setor. Temos uma
grade de conteúdo com mais de 80 cursos na Universidade Web

Fenabrave, e levamos conhecimento a todos os segmentos, do
porteiro ao CEO das nossas empresas. Outro ponto importante,
que é o coração da FENABRAVE, é a Inteligência de Mercado. Hoje,
a entidade tem o maior banco de dados do setor automotivo de
toda América Latina”, completou.
Em seus comentários finais, a jornalista e moderadora Fátima
Turci, lembrou que conhece bem o Setor da Distribuição de Veículos,
por ser filha de um ex-concessionário, e alertou, a todos os participantes do evento, para que voltem suas atenções não apenas para
a Eleição Presidencial mas, também, para suas escolhas à sucessão
de Governadores e Deputados, pois será o conjunto desses votos
que fará o futuro do Brasil ser melhor ou pior para cada cidadão.

O poder da Comunicação

Encontro do Vendedor reúne
cerca de 200 profissionais
Como parte da programação do 28º Congresso & ExpoFenabrave,
foi realizado o Encontro de Vendedores e Gestores FENACODIV, que
reuniu cerca de 200 participantes para as palestras, que abordaram
as tendências dos processos de vendas e de pós-vendas, contribuindo para a melhoria dos resultados das Concessionárias.
Neste ano, a programação contou com as palestras gerais
“Como melhorar a capacidade de tomar decisão e atingir seus
objetivos”, com Ricardo Cavalcante, e “Estratégias de Marketing
Digital para Concessionárias”, com Marcio Ciamponi.
Para falar de temas voltados a vendas, a programação contemplou a palestra “Vendedor ou Computador? Novas estratégias
para um novo mercado e grandes oportunidades”, com Silvana
Vallochi. Já o pós-venda foi assunto das palestras “Garantindo
Rentabilidade no Pós-Venda”, com Osmar Hidalgo, focada na
atuação dos profissionais dos segmentos de Caminhões, Ônibus
e Implementos Rodoviários, e “Cliente satisfeito, vendas aumentadas!”, com Rose Santi.

Em um cenário em que a tecnologia e os dispositivos
eletrônicos estão cada vez mais presentes nas vidas das
pessoas e os clientes mais informados, torna-se essencial
que as equipes de pós-vendas das Concessionárias estejam
bem preparadas. Afinal, cada vez mais, são esses times que
aumentam o volume de vendas e melhoram o ticket médio de uma loja. Essa foi a abordagem da palestra “Cliente
Satisfeito, Vendas Aumentadas” ministrada pela professora
e psicóloga Rose Santi.
A evolução tecnológica no setor automotivo, com
carros mais inteligentes e conectados, tem exigido uma
mudança na configuração do pós-venda. “O agendamento
das revisões e os intervalos das manutenções estão ficando
cada vez maiores. Isso vai mudar, completamente, a realidade do pós-venda”, diz Santi.
Além disso, o profissional, do outro lado do balcão,
deve estar preparado para lidar com um cliente munido
de informações provenientes da internet e de seu próprio
carro. “Os automóveis já dizem para os donos quando eles
devem fazer uma revisão ou atualização de um dispositivo
eletrônico”, afirmou Santi, para quem, ao contrário do que
se possa imaginar, o progresso tecnológico só aumenta a
importância do fator humano. “Quanto mais a tecnologia
se instalar no mundo, mais eu preciso criar uma estrutura
onde as pessoas aprendam a falar umas com as pessoas”,
definiu a professora.
Desta forma, Rosi Santi deixou claro que as concessionárias precisam investir em treinamento e educação de
seus funcionários. Para ela, deve-se desenvolver não só o
conhecimento técnico, mas, também, a inteligência emocional e a resiliência. “Se o cliente der uma resposta rude,
você consegue ser resiliente e retomar o rumo da conversa
da melhor forma e com rapidez?”, perguntou à plateia.
Saber ouvir, explicar, argumentar e ser transparente,
com relação a prazos e valores, são qualidades percebidas pelo cliente e que, segundo a especialista, fazem a
diferença no pós-venda. “Em uma época em que tudo está
disponível e a competição é altíssima, isso é o nosso maior
trunfo”, concluiu.
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Reunião discute ações e o
futuro na América Latina
Na manhã de 8 de agosto, membros da ALADDA - Asociación
Latino Americana de Distribuidores de Automotores, liderados
pelo atual presidente da entidade, Alarico Assumpção Júnior,
se reuniram durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave, para
discutir ações e o futuro do Setor para os 19 países que compõem
a entidade.
Na reunião, foram abordados temas como:
• “Visão Política EUA – América Latina” – com Bruno Portigliatti,
reitor da Flórida Christian University;
• “Liderando sua equipe através de grandes mudanças” – com
o palestrante Dwight Bain;
• Continuidade das ações dos Grupos de Trabalho formados
na reunião de 8 de maio, em SP: renovação de frota e inspeção
veicular, reforma fiscal e tributária, acordos bilaterais de comércio
e restrição de importação de veículos usados;
• Aprovação do desenvolvimento do Portifólio Institucional
da ALADDA;
• Temas prioritários da próxima gestão, que será ocupada, a
partir de 18 de outubro, pelo Presidente da AMDA (Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores), Guilhermo Prieto;
• Assuntos gerais de interesse dos países.
Durante o Painel de Encerramento do 28º Congresso & ExpoFenabrave, que
ocorreu no final da tarde, o Presidente da AMDA, Guilhermo Prieto entregou
uma placa em homenagem a Alarico Assumpção Júnior.
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No encerramento da reunião, Assumpção Júnior agradeceu
a presença de todos e reforçou seu apoio a Guilhermo Prieto,
a quem chamou de líder gregário, reiterando que estará a seu
lado no que for preciso para continuar ajudando a ALADDA a
se modernizar e crescer. “Estou certo de que a participação de
todos é fundamental para o fortalecimento contínuo desta entidade”, finalizou, convidando a todos para um almoço especial
de confraternização.

ASSOBRAV
Há 45 anos prestigiando
a FENABRAVE e presente em
todos os seus Congressos.

ASSOBRAV - Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen
Av. José Maria Whitaker n° 603 - Mirandópolis - São Paulo - SP - CEP: 04057-900
Fone: (11) - 5078-5400
www.assobrav.com.br

NOSSAS
CAPACIDADES
INTEGRADAS
SÃO IMBATÍVEIS
E NOS PERMITEM
CRIAR SOLUÇÕES
PERSONALIZADAS.
Com 16.000 funcionários em escritórios
espalhados pelo mundo, a Assurant já ajudou
centenas de líderes do setor a ampliar os
negócios e melhorar a experiência dos clientes.
E estamos prontos para fazer o mesmo por você.

 11 4197-9400
 comercial.seguros@assurant.com
 www.assurant.com/twg-global/pt_twg

Automóveis e Comerciais Leves

Comunicação, acima de tudo
Cada vez mais, os meios digitais ganham importância no processo de
negociação dos veículos, até porque, o comportamento do consumidor está em
transformação, diante do uso e da disponibilidade da tecnologia digital.
A programação do 28º Congresso & ExpoFenabrave trouxe, para o Segmento de Automóveis
e Comerciais Leves, algumas reflexões sobre o que esperar das novas gerações de clientes

Anúncio online atraente, atendimento pessoal e humanizado
Para a diretora de Autos da OLX, Giselle Tachinardi, esse é o caminho para aumentar as vendas
Os meios digitais têm aumentado sua relevância em todo o processo de negociação de um veículo, mas, a relação entre comprador
e vendedor ainda prevalece e continua pessoal. É a tecnologia
ajudando a conectar pessoas. Essa foi uma das conclusões obtidas pelo Dossiê OLX Autos – um conjunto de nove pesquisas
qualitativas e quantitativas feitas ao longo do último ano, com
compradores de automóveis que utilizam a plataforma OLX, o
maior classificado de veículos do País. As entrevistas, realizadas
com mais de 9,5 mil usuários, tiveram, como objetivo, entender
o comportamento de quem compra e vende carros – sejam eles
profissionais ou privados, feitos pelos proprietários. Esses dados

Giselle Tachinardi
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foram compartilhados pela diretora de Autos da OLX, Giselle Tachinardi, durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave.
A internet, com os sistemas de buscas e classificados online,
tem sido o caminho inicial daqueles que querem adquirir um
automóvel. “A mudança de comportamento é clara: 85% das
compras começam online. Três anos atrás, esse número era de
65%”, diz Tachinardi.
Mais de 65% das pessoas decidem o valor que querem gastar
e a marca do veículo antes de irem à Concessionária. “Daí a importância de um anúncio bem redigido, informativo e coeso, e a oferta
de uma experiência agradável na Concessionária. Não podemos
perder esse cliente”, alerta Tachinardi.
A OLX identificou que os anúncios privados têm uma taxa
de conversão em venda maior do que os anúncios profissionais
– aqueles feitos por vendedores de Concessionárias. Isso se dá
por causa da abordagem pessoal e humanizada por parte dos
anúncios privados e que, na opinião de Tachinardi, também deve
ser adotada pelos profissionais. “A comunicação deve ser mais
próxima. As fotos precisam ser reais e não de catálogos – para não
passar uma imagem de falta de cuidado ou até parecer enganação.” Além disso, ela acrescentou que “anunciantes profissionais
devem responder aos contatos de forma rápida e pessoal. Se
isso acontecer, a taxa de conversão de vendas vai melhorar”,
garante Tachinardi.
Os dados apresentados pelo Dossiê OLX traçam, também, um
panorama de quem é o comprador de carros no Brasil - marcas e
modelos preferidos, tendências de comportamento entre os sexos
e faixas etárias, entre outras informações. Dentre elas, a executiva
destacou o tempo médio em que as pessoas estão propensas a
trocar de veículo. “Geralmente, os donos de carros querem fazer
um upgrade a cada 1,5 ano. E cerca de 57% dos compradores
querem fechar negócio em um mês. Antes, esse intervalo chegava
a 45 dias”, finalizou Tachinardi.

Tecnologia, sozinha, não é disruptiva
Em plena era digital, os clientes já não buscam apenas produtos, buscam
atendimento personalizado que gere grandes experiências
O atendimento ao cliente, em tempos de inovação, foi o que
Doug Betts, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Operações
Automotivas Globais da J.D. Power, abordou em sua apresentação,
durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave. O executivo mostrou
as expectativas e disrupções na experiência dos clientes, seus
facilitadores tecnológicos nas Concessionárias e os resultados das
pesquisas, realizadas nos Estados Unidos e no Brasil, e respondeu
à pergunta do porquê o consumidor deve ser uma preocupação
para o Setor da Distribuição de Veículos.
Entre as 10 principais verdades tecnológicas do varejo automotivo, Betts comentou que a tecnologia tornou-se persuasiva,
na medida em que a mobilidade mudou o cenário, provocando
reflexões sobre o novo modelo de negócio. Contudo, representa
oportunidade única para o setor liderar experiências com este
novo consumidor. O executivo da J.D.Power reforçou, ainda,
que a tecnologia exigirá investimentos significativos de montadoras e Concessionárias, e manterá, de maneira contínua, a
conexão com os consumidores, o que significa que não será
mais necessário, apenas, e simplesmente, o processo de vender. Por outro lado, a tecnologia também mudará a maneira de
contratar e treinar equipes.
Dentre as ferramentas eletrônicas de destaque nesse novo
processo de relacionamento com cliente, Betts cita o uso do tablet
pelo consultor técnico de serviços, que se transforma em uma
ferramenta de atendimento, viabilizando o passo a passo dos
processos a serem desenvolvidos – como a revisão do trabalho

realizado, comunicação com o cliente via mensagens instantâneas para atualização do status do serviço, aconselhamento para
diferentes serviços, conhecimento prévio do histórico do cliente
e outros, contribuindo para o aumento dos níveis de satisfação.
Segundo pesquisas e estudos da J.D. Power, uma experiência
positiva do consumidor está relacionada a vendas maiores, taxas
de retorno elevadas e valorização da marca a longo prazo. “Consumidores estão procurando grandes experiências, não somente
grandes produtos”, definiu Betts.
A personalização do relacionamento é peça chave no sucesso
das vendas. Segundo Betts, a fidelização do cliente acontece por
meio de uma comunicação frequente e transparente, utilizando o
canal de preferência dele. “A tecnologia também oferece ao cliente
a percepção de experiência customizada”, explica o executivo,
que já trabalhou em empresas de tecnologia e defende que ferramentas digitais geram encantamento no cliente. “A tecnologia,
por si, não é disruptiva. Não ter foco no cliente é a maior ameaça a
qualquer negócio”, conclui.

Premiação
Doug Betts

Em seu quarto ano no Brasil, o estudo CSI - Customer
Service Index , realizado pela J.D.Power, promoveu uma
análise da satisfação do cliente com o serviço de sua
concessionária, examinando cinco fatores, listados em
ordem de importância: Início do serviço (25%); Qualidade
do serviço (23%); Consultor Técnico (19%); Instalações
da Concessionária (18%); e Retirada do Veículo (15%). A
satisfação é calculada em uma escala de 1.000 pontos.
A premiação das ganhadoras do ranking geral e do inédito ranking das marcas de luxo foi realizada durante o
28º Congresso & ExpoFenabrave. A Toyota retomou a
liderança do ranking de satisfação geral do serviço, com a
pontuação recorde de (841) pontos, e a Mercedes-Benz obteve a maior pontuação (849) no ranking de marcas de luxo.
O Customer Service Index (CSI) StudySM Brasil 2018 é
baseado nas avaliações de 4.887 proprietários de veículos
novos no Brasil, registrados entre fevereiro de 2017 e março
de 2018. O estudo foi realizado de fevereiro a maio de 2018.
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As lojas precisam ser digitalizadas
O comprador está online e as vendas
acontecerão, cada vez mais, nesse ambiente
Na palestra E-Commerce Automotivo: tendências, desafios e
oportunidades, Ricardo Bonzo Filho, CEO do portal iCarros, compartilhou dados recentes, que demonstram como a tecnologia
tem mudado o comportamento dos compradores de automóveis.
A tendência é que essa mudança se intensifique com a chegada
das novas gerações de clientes ao mercado consumidor. “Até 2020,
40% do mercado automotivo será composto pelos Millennials.
Eles, mais do que os clientes atuais, esperam ter uma experiência
de compra diferenciada”, disse Bonzo, que alertou: “Precisamos nos
preparar. As concessionárias precisam ser digitalizadas”.
As pessoas visitam cada vez menos os pontos de venda físicos.
As duas pesquisas apresentadas por Bonzo, conduzidas pela consultoria KPMG e Facebook, trazem números que respaldam algo
que já é perceptível na rotina dos Concessionários. “A média de
visitas nas lojas vem caindo, ano após ano. Cinco anos atrás, esse
número era 4. No ano passado, 1.7, e, agora, 1.4. Ou seja: a decisão
de compra não acontece mais na Concessionária. O cliente chega
na loja apenas para concluir a compra. A decisão está acontecendo
na internet”, disse o palestrante.
Segundo os dados apresentados, 70% dos compradores preferem pesquisar online e ir à loja apenas para fechar o negócio.
Cerca de 76% já decidiram o modelo que querem comprar antes
de irem à Concessionária, e 62% disseram que gostariam de comprar seu carro totalmente online. Diante destes números, Bonzo
questionou a plateia: “a gente está se colocando, corretamente, na
internet, para o cliente? Estamos mostrando o nosso estoque e o
valor do serviço que podemos prestar para o cliente?”.

As montadoras e Concessionárias da Europa e América do Norte deverão investir até US$ 5 bilhões na digitalização de suas lojas
nos próximos quatro anos. Além disso, especialistas acreditam
que, até 2023, 70% das vendas de veículos serão digitais. Diante
do exposto, Bonzo enfatizou que é preciso investir em plataformas
de comércio eletrônico, antes que seja tarde demais.
O CEO da iCarros ainda apresentou um breve histórico do
crescimento do e-commerce no Brasil, comparando o mercado
automotivo com os demais nesta área, e ressaltou o potencial de
crescimento. “A expectativa é de que, em 2018, o e-commerce
fature no Brasil, aproximadamente, R$ 60 bilhões. O mercado
automotivo ocupa apenas 2,3% de participação no comércio
eletrônico”, disse. “Os grandes varejistas foram os primeiros a irem
para a internet. Nós, do ramo automotivo, também temos que
começar a nos movimentar”, recomendou.

Ricardo Bonzo Filho

Quem participa, aprova!
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Ronaldo Cruz – Gerente
Geral do Grupo Brabus

Matheus Imperatriz – Kia
Matriz - Ribeirão Preto (SP)

Andréa Mendes Lopreto – Araçaí
Veículos - São Roque (SP)

“A exemplo dos anos anteriores, o
Congresso Fenabrave está mostrando
muita diversidade, o que tem nos ajudado
bastante, principalmente, na questão do
mundo digital, que já está presente em
nosso mercado e vai estar cada vez mais.
São vários starts, o que nos levaram a já
marcar algumas
reuniões com diversas
empresas, para
que possamos dar
continuidade ao que
foi falado aqui”.

“O Congresso foi
fabuloso! Muito
bem organizado!
As palestras
com temas
extremamente
atuais e
importantes para
a vida de um concessionário que
pensa no futuro. O tema Resiliência
foi perfeito. Sempre digo que temos
que extrair o mel do limão. Dentro
das adversidades, temos que procurar
algo bom para construir algo melhor.”

“O tema Resiliência é bem oportuno para o mercado
nesse ano. É preciso saber enfrentar as mudanças
e sair mais forte desta fase. As palestras que
abordaram o momento digital que estamos vivendo
acrescentaram muito. Atualmente, os clientes vão
menos às concessionárias porque gastam mais tempo
pesquisando na internet. Essa e outras informações
que vimos no evento são muito
importantes para nós, que
ainda estamos em um processo
de convencer os vendedores
de que o digital é importante
para uma venda. O Congresso
foi muito bom e proveitoso!”
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O CÉU É O LIMITE
Conheça a Cloud para Concessionárias e traga
sua infraestrutura de TI para nossa Nuvem Privada

Do projeto ao monitoramento, a Baitz
Solutions é a sua grande parceira em
infraestrutura de TI. São décadas de dedicação
desenvolvendo soluções para

Baitz Solutions

concessionárias de veículos em todo o

Rua Mimi Alemagna, 340 -

Brasil. Nosso time de especialistas em Cloud,
E-mail, Segurança da Informação e
Banco de Dados não mede esforços para
levar à sua empresa tecnologias líderes de
mercado, ajudar a reduzir seus custos com
infraestrutura e tornar seu ambiente de TI mais
seguro, disponível e confiável.

Sala 05 - Jaboticabal
(16) 3202-5725
baitz@baitzsolutions.com.br
www.baitzsolutions.com.br

Motocicletas

A rentabilização do pós-vendas
Consumidor de motocicleta tem caraterísticas próprias, que precisam ser
conhecidas, para que a Concessionária consiga gerar rentabilidade em pósvendas. Confira a palestra exclusiva para o Segmento de Motos
Francisco Mendes, economista com especialida gestão de estoque de peças”. Segundo o palestrante, uma das ações de atração do cliente e
zação em finanças e controladoria, professor
que refletirá na rentabilidade, é o agendamento
em cursos de graduação, pós-graduação e de
online. “Outras atitudes importantes, que estão
especialização no setor automotivo, falou sobre
dando bom retorno financeiro às Concessionápós-vendas no setor de motocicletas e suas variárias, é a venda de consórcio e o contrato de garanveis, durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave.
tia estendida, já que oferecem uma maneira de
Segundo o palestrante, este departamento
planejamento de despesas, principalmente, para
tem uma grande peculiaridade em relação à
as classes C e D. Assim, cliente e Concessionária
mesma área em automóveis, no que tange à luFrancisco Mendes
podem construir um relacionamento futuro”,
cratividade. “É difícil de rentabilizar o pós-venda,
destaca Mendes.
em razão do ticket médio baixo, além do poder
Para ele, o estoque de peças é um dos pontos
aquisitivo limitado do cliente”.
mais críticos no tema pós-venda. “Cerca de 30% das peças permaNeste sentido, duas questões foram levantadas pelo especinecem em estoque por, no mínimo, 12 meses, ou seja, o retorno
lista. A primeira é como trazer o cliente para a oficina da Concesdesse investimento é zero. Não é culpa do mercado. Se a peça
sionária, já que aí está o grande valor estratégico de retenção e
está no seu estoque é porque alguém comprou o produto e pode
fidelização. E a segunda está na gestão e estoque de peças. “Conprecisar dela em algum momento”, justifica Mendes, para quem a
quistar o cliente exige o conhecimento de suas características e
falta de experiência e de gestão fazem com que o capital investido,
expectativas, para então traçar um plano de ação que traga retorno
nestes 30% de peças, vire pó. “Este é um grande desafio. É preciso
dos investimentos”, explica Mendes.
mudar a maneira como se compram essas peças. É necessário ter
processos e sistemas”, destaca o especialista.
A comunicação com o motociclista – Atrair esse consumidor para o neNa avaliação do consultor, o importante é ter uma rotação
gócio não é fácil. Antes de mais nada, é preciso entender seu perfil.
adequada
no estoque, que garanta rentabilidade no capital invesSegundo a Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Mototido,
lembrando
que a equação é: retorno= velocidade de giro +
cicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, as pesquisas
margem.
“Trabalhando
a gestão de estoque, de forma eficiente, é
mostram que 66% dos compradores de moto estão na faixa etária de
possível ter uma rentabilidade de duas a três vezes maior. Então,
21 a 40 anos, sendo 80% homens e, destes, 57% casados.
corra atrás do seu lucro!”, concluiu Francisco Mendes.
Dentre os fatores de motivações de compra, 40% dos consumidores usam a motocicleta em substituição ao transporte público.
Outros 16% escolhem a moto como ferramenta de trabalho e 10%
compram em substituição ao carro.
A grande massa de consumidores está na faixa econômica das
classes C e D, o que faz uma diferença brutal para o pós-venda, já
que a questão do preço é preponderante, pela própria condição
de pagamento deste consumidor.
“Assim, é preciso chegar até este consumidor de uma forma
econômica. Uma de suas características é o alto nível de conectividade. Por isso, a maneira mais fácil é a digital”, destaca Mendes.
Essa é a estratégia utilizada no marketing digital, desde a criação
de vídeos no Youtube, até mensagens nas redes sociais. “Mas usar a
mídia social implica em um cadastro de clientes atualizado”, alerta.
Ocupação e Estoque – “Depois de entender o consumidor e a necesside de se comunicar com ele, são necessárias algumas mudanças
dentro do negócio, como a capacidade de ocupação da oficina e
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Quem participa, aprova!
Marcelo Sanguitão - Promenac Motos (SC)
“O evento foi excepcional! Muito bom! As palestras
foram bem interessantes e me surpreenderam.
Foi falado muito sobre inovação e tecnologia.
E o tema Resiliência, abordado neste ano, é
muito oportuno nesse momento do mercado.”

Luiz Henrique Koch - LCR Motos Blumenau (SC)
“Fiquei bem satisfeito com o evento. Os palestrantes
apresentaram excelentes conteúdos. No momento
atual, as mudanças são necessárias e, para suportálas, é preciso ter resiliência. Por isso, gostei
bastante do tema escolhido para este ano.”

Marketing Digital e Inovação

É preciso encantar os clientes
Cada vez mais, os meios digitais ganham importância no processo de negociação
dos veículos e, sobretudo, nos processos de comunicação com o cliente. Inovar
é preciso, sempre, seja na gestão, na comunicação ou no modo de vender,
pois o cliente já não é mais o mesmo. Confira as palestras do 28º Congresso &
ExpoFenabrave que abordaram esses temas de interesse geral do Setor

A importância do Marketing Digital
As informações coletadas por meio dos canais digitais, quando
bem tratadas, se traduzem em aumento de vendas
Tratar com atenção o cliente, que chega pelos canais digitais, é fundamental para que a venda se concretize nas Concessionárias. Essa
e outras questões foram abordadas na mesa redonda Marketing
Digital, que teve moderação de Márcio Ciamponi e contou com a
participação de J.R. Caporal, CEO da Auto Avalliar, Giselle Tachinardi, diretora de Autos da OLX, Ricardo Bonzo, CEO do portal iCarros
e Tiago Cavalcanti, sócio-fundador da Auto Force, que levantaram
importantes aspectos sobre os desafios que precisam ser enfrentados nessa área, avaliaram o que tem sido feito e compartilharam
suas experiências com a plateia.
Para Ricardo Bonzo, os leads, que estão se transferindo do
papel para um formulário na internet, são uma fonte preciosa de
informação para as equipes de vendas que, muitas vezes, não dão
a importância que merece. “É muito ruim para o cliente receber
uma resposta depois de duas semanas”. No entanto, Bonzo percebe que as Concessionárias têm investido em treinamento para
que isso não aconteça, mas fez uma ressalva: “é possível melhorar
ainda mais.”
Outro ponto abordado, trata da qualidade da informação que
chega ao vendedor. “O lead tem que mostrar mais do que apenas
o interesse de uma pessoa em comprar um carro. Precisa mostrar,
também, qual é o perfil deste cliente, para que a venda seja personalizada”, afirma Bonzo.
Para aumentar o número de leads convertidos em vendas,
Tiago Cavalcanti sugere a criação de uma nova área na empresa.
“As Concessionárias precisam desenvolver centros de encantamentos de leads, já que a comercialização de carros ainda não
acontece, totalmente, no ambiente digital. O fundador da Auto
Force compartilhou sua experiência acumulada auxiliando as áreas
de vendas de Concessionárias. “Os encantadores recebem e tratam
os leads, depois repassam para o vendedor de showroom somente
aqueles clientes que estão prestes a fechar negócio.”
Atualmente, o processo de compra de um veículo começa
na internet. “E quem quer vender tem que estar em uma vitrine
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virtual. Os classificados online são essa vitrine”, enfatizou Giselle
Tachinardi. “A mídia impressa está enfraquecida. A TV cada vez
mais pulverizada, os programas não entregam tanta audiência
como antigamente”, observou Tachinardi. Para ela, dentre as mídias
pagas, o ramo automotivo deve priorizar o digital.
J.R Caporal complementou: “Vale lembrar que, para o cliente, a
página mais importante não é da Concessionária, nem da montadora. O comprador se interessa pela página de anúncio do veículo,
que deve ter um descritivo humanizado com fotos e vídeos”.
Os participantes da mesa redonda também comentaram a
importância da automação no processo de relacionamento com
os clientes. Assistentes virtuais e ferramentas de gestão de leads
contribuem no contato com potenciais compradores. “Essas ferramentas trazem mais dados e permitem que o vendedor tenha
mais tempo de encantar o cliente no momento do fechamento da
venda”, explicou Bonzo.
Sobre o futuro das Concessionárias, Tiago Cavalcanti disse
que vê “as Concessionárias trabalhando com serviços em espaços reduzidos e a venda de veículos, por meio de e-commerce,
cada vez mais forte”.

Márcio Ciamponi, J.R. Caporal, Giselle Tachinardi,
Tiago Cavalcanti e Ricardo Bonzo

Luiz Fernando Guidorzi

A boa comunicação inova as
vendas
Estabelecer um canal de comunicação
efetivo é um fator determinante para
aumentar a produtividade, gerar
inovação e obter mais vendas.
Toda empresa que deseja se manter no mercado precisa inovar,
constantemente, seja nos processos internos, seja nos seus produtos e serviços e, primordialmente, na comunicação no geral.
Com o tema “ Inovar a comunicação com os clientes: a chave para o
sucesso”, a professora universitária e consultora, Ana Lucia Campos
Pita, afirmou, em sua palestra, que a comunicação é, e vai continuar
sendo, um bom negócio, e muitas empresas estão perdendo os
seus clientes por não saberem se comunicar.
“No site Reclame Aqui, 90% das reclamações são por falha de
comunicação da empresa”, explicou a consultora.
Qualquer inovação só acontece quando existe contribuição
das pessoas envolvidas no negócio, sejam elas colaboradoras,
parceiros ou fornecedores. “Estabelecer um canal de comunicação
efetivo, com essas pessoas, é um fator determinante para aumentar a produtividade e gerar inovação”, ressaltou Pita.
Pita explicou que a definição de se comunicar não é apenas
falar com o outro. Comunicação engloba vários fatores, entre eles,
o amor. “A pessoa tem que amar o que faz, fator importante para
a comunicação dar certo. Se você não ama o que faz, não acredita
naquilo que vende, o outro também não vai acreditar”, explicou.
Uma empresa que se comunica gera alto nível de satisfação
profissional entre os seus colaboradores que, por consequência,
se desenvolvem mais e melhor, individualmente e coletivamente,
aumentando, assim, a produtividade do negócio como um todo.
“Busque inovação, inovar é fazer a mesma coisa de forma diferente,
ou seja, vender carros, mas se comunicando de forma
diferente”, aconselhou Pita.
Para a consultora, pequenas mudanças na comunicação diária já podem fazer grande diferença para
empresa, como mudar a posição da marca, a maneira
como é vista no mercado, mudando apenas uma
palavra, ou ainda melhorar a comunicação a partir do
atendimento ao telefone, pela forma de atendimento
da recepcionista quando o cliente chega na Concessionária ou quando o vendedor vai mostrar o carro. A boa
comunicação, no ato da venda, é fundamental para o
cliente sair satisfeito com o produto, com a marca e
com o atendimento”, reforçou.

Consumidor espera
personalização e criatividade
As marcas precisam conhecer bem seu cliente.
A comunicação entre marcas e consumidores nunca foi tão fácil
como hoje. A internet, os dispositivos móveis e as redes sociais
aproximaram as duas partes. Com isso, os clientes têm demandado uma interação personalizada por parte das empresas. Para
falar disso, Luiz Fernando Guidorzi, executivo da área de Autos do
Facebook, esteve no 28º Congresso & ExpoFenabrave.
Nesta era de comunicação online, Guidorzi afirma que as empresas precisam se comportar como pessoas, gerando confiança
e, consequentemente, fidelizando o consumidor. E, nesse processo
de aproximação, ele pontuou o que é importante. “A marca precisa
entender quem é o cliente, dar suporte, compartilhar crenças e
valores e deve estar presente para ajudar a superar desafios”.
O executivo também compartilhou cases que ilustram como
isso pode ser feito. Empresas que usam o e-commerce para facilitar
a vida dos clientes e que associam seus produtos a causas sociais
e ambientais foram alguns exemplos. Mas, para isso dar certo, é
preciso conhecer bem o consumidor. “A tecnologia e os dados
serão os nossos melhores amigos daqui para a frente. Devemos
usar as informações que obtemos de nossos clientes para entender
suas necessidades e expectativas e, desta forma, fazer um diálogo
mais assertivo”, concluiu.

Ana Lucia Campos Pita
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Marketing Digital e Inovação

Futuro inteligente além da inovação
No mundo digital, a importância de ser humano faz toda a diferença.
“Vivemos num mundo conectado e a revolução digital já mostrou
como o mundo e os negócios são conduzidos atualmente. Mas,
como adaptar o seu negócio de maneira assertiva e aproveitar, ao
máximo, os recursos e possibilidades inovadoras que este cenário
oferece?”. Foi questionando a plateia que Gil Giardelli, estudioso de
Inovação e Economia Digital, com 19 anos de experiência, professor nos cursos de Pós-Graduação, MBA e do CIC na ESPM e da FIA
em São Paulo e colunista da Band News, iniciou sua apresentação
no 28º Congresso & ExpoFenabrave.
“Bem-vindos ao fim do que chamamos de mundo novo. Mas
um alerta: este mundo, que está sendo muito discutido agora, que
é volátil, incerto, complexo e ambíguo, já está acabando”.
Segundo Giardelli, qualquer ideia, hoje, se não for colocada
para funcionar, alguém fará primeiro. “No conceito de invenção
simultânea, cerca de 430 pessoas têm a mesma ideia, só que apenas três colocam em prática”.
Exemplos mundiais no setor automotivo não faltam. Na China,
há uma autoestrada que levou sete anos para ser construída e, enquanto os veículos trafegam, energia é produzida para abastecer
várias cidades. Já em Londres, uma pequena mudança nos ônibus
fez com que estes utilizássem as sobras da borra do café como
combustível. E, no Brasil, há uma empresa que está desenvolvendo
um tipo de transporte que promete levar os passageiros de São
Paulo ao Rio de Janeiro, em apenas 25 minutos.
Novo consumidor, novas ideias – Giardelli reforçou que o conceito de
carro próprio ou casa própria já não é uma realidade para os jovens
e exemplificou como as empresas estão fazendo para acompanhar
os novos hábitos: “Vemos fabricantes, como a BMW, que percebeu
essa mudança e está alterando a missão do seu negócio, para se
tornar uma empresa de conexão urbana, com o lançamento de
uma plataforma de carro compartilhado, onde você escolhe o modelo e o tempo de uso. Já a Mercedes-Benz está com o estudo de
um carro que utiliza hidrogênio como combustível, idéia também
trabalhada pela Honda e pela Toyota.”
Mas alerta que as empresas que ignorarem o redesenho da
indústria, terão problemas. Então, qual é a estratégia dos concessionários? “Aqueles que estão usando a gestão adaptativa, de
um novo tempo, não estão tendo problemas. E aquelas que não
fizeram adaptações, vão ter um nó no seu negócio”, advertiu.
Segundo o especialista, o grande desafio é a reformulação das
plataformas. E quem não fizer terá problemas. “Então aqui vai um
aviso: os líderes inovadores e digitais são 26% mais lucrativos do
que seus pares do setor”. Todos nós vamos ter que lidar com novas
tecnologias que, às vezes, exigem equilíbrio, decisões difíceis,
mas, não podemos esquecer de colocar o ser humano no centro
das deliberações.
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Emprego na era digital – Para cada emprego que está se fechando nesta ruptura digital, 2,6 novos estão se abrindo. “Nunca se precisou
tanto de profissionais que entendam as pessoas, que escutem e
desenvolvam empatia. É aí que farão a diferença”, pontuou.
Este novo contexto cria uma série de desafios. Por isso, é preciso pensar em novas alternativas. “Estudem mais, desenvolvam
novos caminhos. Na área de gestão, uma boa experiência com o
cliente já não é suficiente. É preciso um espetáculo, com experiências inovadoras. Será necessário, todos os dias, fazer a gestão do
presente, a gestão da mudança e, sobretudo, a gestão do futuro”,
adverte Giardelli.
Com tanta inovação, não vamos deixar de ser humanos.
“Sejam otimistas, lembrando que revolução não é toda a história,
mas grande parte dela. E que vocês continuem batendo todas as
metas, mas, que sobre tempo para sorrirem, abraçarem e voltarem
a ser seres humanos, e que nunca mais usem velhos mapas para
descobrir novas terras”.

Gil Giardelli

Marketing Digital e Inovação

Google reforça necessidade de se preparar para uma nova era
A evolução rápida da tecnologia tem transformado o consumidor
e exige que os negócios sejam redesenhados
O desenvolvimento acelerado da tecnologia tem mudado o comportamento dos consumidores e gerado imensa quantidade de
informações a respeito destes indivíduos. Diante deste cenário,
as empresas precisam se adaptar, redesenhando seus negócios de
acordo com as transformações que estão ocorrendo.
Na palestra “A Era da Assistência”, Guilherme Arruda, executivo
do Google, mostrou como a inteligência artificial já está criando
uma experiência totalmente diferenciada no processo de compra.
No Brasil, 75% dos brasileiros estão online e há 220 milhões de
smartphones ativos. Em média, as pessoas acessam a internet 183
vezes por dia e, com base nos dados de navegação dos usuários,
plataformas como o Google e Youtube utilizam-se de algoritmos
que identificam comportamentos padrões e, assim, passam a
fornecer informações personalizadas. “É a inteligência artificial
aprendendo, por meio de dados, e tornando as interações entre
homens e computadores cada vez mais intuitivas”, afirmou Arruda.
“Os dispositivos tecnológicos facilitaram o acesso à informação
e empoderaram o consumidor, que está mais curioso, exigente e
impaciente”, disse o executivo.
Segundo Arruda, 93% das pessoas que compram automóveis
no Brasil pesquisam mais de 10 fontes diferentes online, antes de
fecharem negócio.
Outro dado, trazido pelo palestrante, foi a pesquisa realizada
pelo Google com mais de 5 mil pessoas interessadas em comprar
um carro. Nada menos que 60% dos entrevistados não desejavam
preencher o formulário para geração de lead. “Será que a gente
tem que olhar para o sucesso do digital somente para isso?”,
questionou Arruda, que defende a necessidade de verificar outras
métricas de navegação, uma vez que somente de 8% a 15% das
vendas são provenientes de leads.

Guilherme Arruda

A grande quantidade de informação que a tecnologia tem
fornecido exige que os negócios se adaptem a essa nova realidade.
Na palestra, foram mostrados alguns cases de como plataformas
como o Google My Business e YouTube podem alavancar as vendas
e gerar dados relevantes para a tomada de decisões. Para o executivo do Google, a transformação digital nas empresas deve começar
pelos times de marketing e vendas. “Os profissionais destas áreas
devem tratar esses dados de forma estratégica, transformando-os
em uma comunicação com foco no consumidor, criando fidelização e eficiência”.

Quem participa, aprova!
Valesca Nantes - Grupo Enzo (MS)
“Viemos em seis pessoas da empresa para
o evento. Nós nos dividimos para assistir
às palestras e estamos levando muita coisa
para aplicar e melhorar nossos negócios”.

Dione Alves da Silva - Grupo Saga
“As palestras de inovação e tecnologia me
chamaram muito a atenção e podem nos ajudar a
pensar fora da caixa e levar inovação à empresa.
Além disso, estamos bem otimistas com a
recuperação da economia nos próximos anos”.

Carol Nastri – Discovel (SP)
“Valeu muito a pena ter participado do Congresso.
Estamos precisando mudar bastante coisa na
concessionária na área digital, especialmente,
com relação aos leads e conversão. Por isso, gostei
muito da mesa redonda Marketing Digital, que
falou sobre o novo perfil de cliente que chega
à revenda e a melhor forma de atendê-lo.”

Carlos Henrique Azevedo - Grupo
Itadil - Feira de Santana (BA)
“As palestras foram muito interessantes e vieram
ao encontro do que estamos focando em nossa
empresa: o digital e a gestão de pessoas. Temos
que estar antenados ao digital, mas não podemos
esquecer jamais de que o lado humano é que faz a diferença. E o
tema do Congresso foi muito oportuno. O momento exige que o
mercado, além de se reinventar, tenha muita resiliência diante das
mudanças que estão acontecendo em uma velocidade muito grande”.
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Resiliência e Neurovendas

Grandes transformações exigem resiliência
Relacionamentos interpessoais e capacidade de suportar pressão são relevantes para o
sucesso em um mundo disruptivo. Inteligência emocional passa a ser mais do que necessário,
passa a ser uma questão de sobrevivência. Acompanhe as análises de grandes especialistas
em comportamento humano, feitas durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave

Alta performance pessoal e profissional
Mudanças rápidas e a inteligência emocional nas empresas
Estevão Martins Lopes, especialista da Florida Christian University
e consultor com mais de 15 anos de experiência em gestão de
pessoas, ressaltou a importância da resiliência para enfrentar
este momento de grandes transformações. “O que vem pela
frente ainda não sabemos. Mas tenho certeza que tudo vai mudar
muito rapidamente”.
Para exemplificar, Lopes mostrou que o aumento no número
de dispositivos online aumentou cerca de 31% em 2017, em
relação a 2016, podendo chegar a 82 bilhões de aparelhos em
2025. O especialista acredita que “a tecnologia faz parte do dia a
dia, facilitando a vida. Por outro lado, nunca tivemos uma vida tão
triste como hoje. E o que isso tem a ver com o negócio automotivo? Uma geração doente, em que doenças psicossomáticas estão
aparecendo, como depressão, angústia, ansiedade que entram
nas nossas empresas e impedem o profissional de trabalhar com
capacidade total”.
Muito tem se investido em treinamentos, mas pouco se fala
da área emocional. O ser humano é sistêmico, comentou Lopes.
“A ideia de separar o lado pessoal do profissional já não existe
mais, até porque, estamos 24 horas conectados. “É hora de trabalhar a inteligência emocional, a capacidade de identificar nossos
próprios sentimentos e dos outros. É preciso entender o que está
nos tirando do prumo e saber gerenciar nossas emoções, para não
chegar na hora H e falhar. O sucesso profissional e pessoal está 80%
ligado à inteligência emocional e apenas 20% ao conhecimento.

Esta é a importância de se trabalhar
um sistema APPEC – Alta Performance Pessoal e Corporativa”, destaca.
Mas, as habilidades não param
por aí. A automotivação é um proEstevão
cesso diário, que começa no moMartins Lopes
mento em que acordamos. É com
essa predisposição que a venda
começa, disse o consultor. “Um funcionário desmotivado é logo notado
pelo cliente e uma venda pode ser
perdida. E a gente descobre que a alta motivação é algo interno.
Se você se colocar metas de que a cada dia você será 1% melhor
que no dia anterior, em um ano você estará 365% melhor”.
E, por trás de tanta tecnologia, sempre tem um ser humano,
um cliente com emoções, sentimentos. Por isso, é preciso entender quem é o cliente, qual seu perfil de comunicação e como se
flexibilizar para falar com ele, explicou Lopes que acredita que o
sucesso está nos relacionamentos interpessoais.
“A coisa mais poderosa que temos é a inteligência emocional.
É trabalhando a mente e as emoções dos nossos profissionais, que
vamos conquistar nossas metas e nos adaptar às mudanças que
virão. Essa é a tão importante resiliência que precisamos e, é assim
que vamos buscar as inovações que tanto precisamos na gestão
do negócio”, concluiu.

Quem participa, aprova!
João Luiz Alves de Moura, Diretor do Grupo Savol
“Tenho que parabenizar a organização do 28º. Congresso & ExpoFenabrave: impecável! Além de abordar temas
extremamente atuais, essa troca de experiências, com outros Concessionários e palestrantes, e a oportunidade
de ver os cases de sucesso, as tendências e para onde o segmento está caminhando, foi excelente”.

Alexandre Maia – Grupo Saga (GO)
“O tema do evento está totalmente em pauta com a nossa realidade. Precisamos estar preparados para essa
retomada do mercado e aproveitar as oportunidades. Precisamos estar alinhados com as mudanças”.
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Uma nova postura diante de fatos e da tecnologia
Nesta era disruptiva, terá destaque quem conseguir aumentar a capacidade de suportar pressão
Inspiração para o tema do 28º Congresso & ExpoFenabrave, a
RESILIÊNCIA, entendida como a capacidade de suportar pressão
e voltar ao estado original, pode ser expandida com a prática,
de acordo com Carlos Hilsdorf,
consultor e pesquisador do comportamento humano, que apresentou a palestra “Revolucione
seu negócio com resiliência”. Para
ele, “existe um limite, um máximo
de pressão que cada um de nós
é capaz de suportar, mas terá
destaque a pessoa que conseguir
expandir a sua capacidade de
resiliência”, disse.
Hilsdorf abordou, também,
o fato de vivermos em uma era
de mudanças constantes. “Não
Carlos
estamos em uma era de inovaHilsdorf
ção, meramente, vivemos uma
era disruptiva. Tudo o que nós
conhecemos do passado não tem
mais a condição de existência no futuro”, analisou, complementando: “Também não estamos mais na era do conhecimento, mas, sim,
do discernimento, que é a capacidade de saber o que fazer com
o conhecimento. Uma era que depende, fundamentalmente, da

nossa postura diante dos fatos e de como lidar com a tecnologia.
E, curiosamente, nós encaramos tecnologia como algo muito
limitado, muito menor do que ela realmente é. Tecnologia é todo
conhecimento aplicado que transforma vidas para melhor”.
O palestrante ainda sugeriu a revisão de alguns conceitos e
comportamentos do mundo empresarial. “Como empresários e
líderes, nós não podemos correr riscos. Mas, temos que assumir
riscos. Assim, temos que saber da nossa capacidade de resiliência.
Eu corro risco quando dou de cara com ele, sem saber quanto eu
suporto e o que pode acontecer, na pior das hipóteses”, afirmou,
lembrando a importância de evitar a vaidade na resolução de
problemas. “Enquanto discutimos para ver quem tem razão,
quem perde é a Concessionária. O que nos importa é resolver o
problema, mas, entramos em um jogo de vaidade, de poder ou de
liderança, de quem é líder e de quem é liderado. O verdadeiro líder,
às vezes, é liderado”, ressalta Hilsdorf.
Outro ponto levantado pelo especialista foi a necessidade
de se manter focado no objetivo, lembrando que boa parte das
instituições que perde competitividade falha no trivial e não em
atividades complexas. Além disso, ele destacou a importância de
se manter, constantemente, incomodado em melhorar os negócios. “Estar satisfeito com os resultados mata qualquer empresa.
Se quisermos surpreender o mercado, temos que nos dedicar ao
sofisticado e ao difícil. Tudo o que é básico já está feito e se copia
imediatamente”, finalizou.

Liderando sua equipe através de grandes mudanças
Por escolha ou pela crise
O especialista em mudança estratégica, Dwight Bain, defendeu,
em sua apresentação que “a melhoria contínua é um dos preceitos
do coaching, que prevê mudanças estratégicas que podem acontecer por escolha ou pela crise. O
conforto é, na verdade, o inimigo
da mudança, pois estar na média
é muito mais confortável do que
assumir os riscos de uma mudança”, alertou.
A mudança é, para Bain, o
medo mais comum entre as
pessoas, que acabam em um ciclo de conflito contínuo. “Todos
envelhecem, mas nem todos
amadurecem”, afirmou, apontando que a mudança positiva
vem do autocontrole sobre a
combinação de conhecimento,
habilidades e desejo. “Até saber
Dwight Bain

o que procurar, você irá perder todas as vezes. Por isso, torne-se
responsável pela sua vida. Não faça planos de final de ano, faça
escolhas diárias. A vida é como um grande quebra-cabeças, que
se começa a montar pelas bordas. E você deve se unir aos bem
sucedidos, ficar em grupos de pessoas que pensam em mudanças todos os dias. Leia, aprenda e ganhe o poder do hábito!”,
aconselhou Bain.
Em sua análise, todos os líderes têm os chamados “Pontos
Cegos” ou características que não percebem, mas que podem ser
apontadas por pessoas saudáveis de seu convívio.
Os verdadeiros líderes também desafiam suas equipes com a
verdade e, para Bain, “a melhor forma de confrontar um trabalho
mal feito é falar para fora, explicar, e não gritar ou até berrar. Isso é
Inteligência Emocional”, enfatiza o especialista.
Saber identificar quais as forças e as ameaças em sua organização também é fundamental para um movimento saudável de
mudança, pois, em qualquer que seja o cenário, serão as pessoas,
incluindo, principalmente, você, que farão a diferença. “Prepare-se
para se reinventar sempre”, concluiu Bain.
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Cenário é conturbado, mas futuro é promissor
Para obter melhores resultados, é importante conhecer as tendências do
mercado, mas, também, entender para onde caminha o Setor da Distribuição,
aproveitando oportunidades, melhorando a gestão do negócio e preparando
as novas gerações de lideranças. Confira a opinião dos especialistas

Novo Modelo de Distribuição: oportunidades e desafios
Debate apresentou as transformações pelas quais o Setor da Distribuição
está passando e como aproveitar as oportunidades
O mundo disruptivo exige a discussão sobre o futuro do negócio
da Distribuição de Veículos. A concorrida mesa redonda, realizada
no 28º Congresso & ExpoFenabrave, teve a moderação de Rodnei Bernardino de Souza, Diretor de Veículos do Itaú Unibanco,
e buscou ampliar a visão dos empresários a respeito do futuro,
vislumbrando oportunidades.
Bruno Portigliatti, reitor da Florida Christian University, passou
sua visão internacional sobre o tema, e fez uma analogia com o
mercado brasileiro e a crise norte-americana de 2008/2009 que, segundo ele, “trouxe grandes lições ao ajustar o tamanho das Redes
de Distribuição, mas garantiu uma venda média anual, por ponto,
por volta de 900 unidades/ano de veículos novos e 800 unidades
de seminovos, ou seja, um mercado de US$ 17 bilhões por ano”.
A crise exigiu ajustes e alternativas e, com isso, “os Concessionários também incrementaram a participação dos negócios de
usados, que passaram de 0,27 para 0,9 por veículo novo vendido,
e focaram na máxima absorção de pós-venda”, explicou Portigliatti.
Já o Coordenador da Área Educacional da FENABRAVE, Valdner Papa, enfatizou que a mudança no mercado brasileiro trará
alterações na forma de gerir o negócio. “Vamos passar a vender
o uso do veículo, seja comercializando um carro, seja alugando,
seja compartilhando, ou qualquer outro serviço que atenda às
necessidades de mobilidade do cliente”, destacou Papa, que também alertou sobre o tamanho das empresas: “As Concessionárias
serão menores, com oficinas multimarcas. A estrutura existente
mudará para ser uma Concessionária de usados e será um dos
principais departamentos do negócio”, definiu Papa, ressaltando
que nenhuma modificação, por mais profunda que seja, ocorre
sem as pessoas. “É preciso melhorar a formação das pessoas, com
treinamentos específicos”, destacou.
Luís Eduardo de Barros Cruz e Guião, Presidente da Associação
Brasileira de Distribuidores Volkswagen - Assobrav, também acredita na futura redução da estrutura física das concessionárias. “Os
novos showrooms contarão com tecnologia de realidade virtual
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e poucos carros expostos. Já a área de pós-vendas vai virar um
laboratório de eletrônica. Tudo isso sem perder de vista o cliente,
que é o nosso principal ativo”, destaca.
Sylvio Alves de Barros Netto, fundador da zFlow, e também
criador do Webmotors e Icarros, explica que, para o consumidor,
o modelo de propriedade do carro “tornou-se uma experiência
terrível, pois é necessário abastecer e fazer manutenção constante.
Difícil achar algo mais incoerente e ineficiente do ponto de vista
energético no mundo. Com as tecnologias atuais, resolve-se a
mobilidade nos grandes centros com apenas 10% da frota atual.
Então, parte da rentabilidade do mercado automotivo está migrando da propriedade do carro para os serviços de mobilidade”.
Na área de conectividade, Felix Cardamone, vice-presidente
da ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica, explicou que o
sistema de pagamentos, oferecido pela empresa, pode ser usado
não só em pedágios, mas em outros serviços complementares. “O
carro passa a ser um vínculo de interação com o cliente, melhorando sua experiência”, revela.
O diretor do Banco Itaú Unibanco comentou que o grande
ponto é sermos protagonistas nesta transformação e não ser resistentes às mudanças: “resiliência sim, mas resistência não”, concluiu
Rodnei Bernardino de Souza.

Felix Cardamone, Sylvio Alves de Barros Netto,
Rodnei Bernardino de Souza, Bruno Portigliatti,
Luís Eduardo de Barros Cruz e Guião e Valdner Papa

O Brasil pode voltar a crescer
O PIB, após a greve dos caminhoneiros, voltou a patinar; as eleições de outubro seguem
imprevisíveis, e o cenário internacional está em meio a conflitos protecionistas. Por outro lado, a
inflação continua controlada, os juros estão no patamar mais baixo da história e o agronegócio
deve continuar puxando o PIB para cima. A situação é, de fato, complexa, mas, o Brasil, mesmo
com sua urgente necessidade de reformas, pode voltar, de vez, à rota do crescimento
A retomada passa pela compreensão de que o crescimento dos
países desenvolvidos deve começar a diminuir nos próximos anos,
podendo, até mesmo, acontecer uma recessão econômica, de
acordo com José Roberto Mendonça de Barros, que apresentou a
palestra sobre o Cenário Econômico Brasileiro e Internacional. “Hoje a economia do
mundo está crescendo bem, em particular
a dos Estados Unidos, mas a política protecionista, do presidente Donald Trump,
seguramente, vai levá-los a uma situação
ruim, sendo possível que, em pouco mais
de um ano, os EUA entrem em recessão”,
alertou o economista, lembrando da reforma tributária norte-americana controversa,
que multiplicou as despesas militares,
fazendo com que o déficit público saltasse
José Roberto
para a casa do trilhão de dólares.
Mendonça de
Barros
Para Mendonça de Barros, é preocupante, também, a guerra comercial que
Trump tem sustentado com diversos países,
alguns deles até parceiros históricos dos

EUA. “Ninguém imaginava que ele faria isso”, afirmou, citando os
conflitos com Canadá, México e Inglaterra. Não bastasse isso, o
norte-americano tem direcionado seu discurso, afiado, contra a
China, o que, na opinião do palestrante, não acontece apenas por
razões financeiras. “O conflito com a China é por conta de embate
tecnológico, desenvolvimento de inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas e fabricação de armas mais modernas”,
alertou, citando o programa Made in China 2025, lançado pelo
governo asiático em 2015 e que pretende transformar a China em
uma potência tecnológica.
No cenário interno, Mendonça de Barros destacou o impacto da greve dos caminhoneiros na desaceleração da atividade
econômica, promovendo uma queda no PIB, que não poderá
ser recuperada neste ano, e o crescente aumento nos custos de
petróleo e energia como pontos preocupantes da recuperação.
Além disso, ele citou a queda no desempenho de diversos setores,
no acumulado de 2014 a 2017, mas lembrou que o agronegócio
continuou bem, mesmo durante a crise. “O PIB da construção civil
teve baixa de 18%, o de serviços caiu 5% e o da indústria, 12%. Por
outro lado, o PIB agrícola subiu 11,5%”, afirmou.

Liderança Geracional
O processo de sucessão familiar de sucesso pressupõe
convívio de gerações, e que elas caminhem lado a lado
A arte de conviver e saber viver com diferentes gerações, seja
numa família ou empresa, é fundamental para quem pretende
ter uma boa “liderança geracional” e sair ganhando, na vida e
no mundo dos negócios. Em sua participação no 28º Congresso & ExpoFenabrave, Cláudio Alexandre Tosta, especialista em
sucessões familiares e governança corporativa, mostrou que as
mudanças acontecem por três maneiras: pelo amor – quando se
acredita na causa; pela dor – provocada por um sofrimento, ou
por Inteligência.
Para ele, a liderança voltada à mudança se dá pelo exemplo. “Se
você não mudar o modelo mental, não mudará o modelo de negócio. Devemos andar ao lado das novas gerações e não na frente”,
alerta Tosta, sugerindo a necessidade de se conhecer os perfis das
gerações sucessórias na liderança e no quadro de colaboradores.
“É preciso compreender que os jovens, por exemplo, tendem
a não permanecer muito tempo em uma empresa (média de dois
anos) e que temos que nos acostumar com isso”, aconselhou Tosta.
“Portanto, se a intenção é reduzir o turnover, melhor optar por
profissionais até a Geração X. No entanto, se a função exige maior

expertise tecnológica, a Geração
Y pode ser um ótimo perfil”, esclareceu Tosta.
Para o especialista em Planejamento Pessoal, na convivência
interpessoal nas empresas, será
necessário cultivar mudanças por
amor. “Do contrário, apenas 20%
Cláudio Alexandre Tosta
das pessoas ficarão ao seu lado”,
alerta Tosta, para quem o índice
de FIB- Felicidade Interna Bruta
deve ser considerado e pressupõe
itens como: bem-estar psicológico, uso do tempo, saúde, educação, diversidade e resiliência cultural, boa governança, vitalidade
comunitária, diversidade e resiliência ecológica, padrão de vida e
desenvolvimento holístico.
“Quer que uma empresa prospere? Invista em pessoas. Empodere o seu RH para que ele possa cuidar das pessoas, mas, acima de
tudo, cuide mais do seu CPF do que do seu CNPJ”, concluiu Tosta.
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A saúde e sua empresa têm cura
O gestor da saúde precisa conhecer sua equipe e os fatores de risco para
melhor administrar a sinistralidade e melhorar a produtividade
Wilson Pollara é médico e já foi Secretário Adjunto de Estado da
Saúde de São Paulo e Secretário Municipal da Saúde de São Paulo.
Para a plateia do 28º Congresso & ExpoFenabrave, falou sobre a
questão da saúde, tanto nas empresas como no setor público.
“Vejo a questão da Saúde como médico e profissional da área, e
já faz algum tempo que tenho estado do outro lado da questão.
Esses dois ângulos de visão não impedem que eu me coloque no
lugar do cidadão”, observou.
As doenças, quando identificadas precocemente, em sua
maioria, são tratáveis. Neste cenário, o médico também falou sobre a saúde empresarial, com o olhar nos colaboradores. “Temos
que cuidar das nossas pessoas. E a sua empresa é feita de pessoas.
Assim, o gestor da saúde precisa trabalhar a questão da sinistralidade. Por quê? É preciso conhecer os custos de uma consulta, um
exame, uma internação, uma cirurgia. Aí multiplica por quanto
seus colaboradores utilizaram e o resultado mostra quanto custou
seu funcionário. E, nesse valor, ainda é preciso colocar o custo da
assistência médica contratada, o lucro dela e os impostos”, esclarecer Pollara.
Segundo ele, atualmente, 37% do maior custo dos planos
de saúde é o diagnóstico, já que envolve consultas, exames e
internações. Ou seja, “quanto mais seu funcionário usar, mais a
empresa vai pagar”.

Pollara ainda recomendou atenção em alguns pontos, antes
de contratação de um plano de saúde como, por exemplo, como
controlar a utilização do plano; como reduzir a sinistralidade;
como reduzir o custo do plano e como melhorar a saúde dos
colaboradores.
O mais importante, segundo ele, é mapear todos os seus funcionários. “O primeiro passo é ter informações sobre o seu grupo
de colaboradores, tanto das doenças crônicas como os fatores de
risco a que estão expostos. A depressão e ansiedade, por exemplo,
vai além de ser um problema de saúde, para se tornar um problema
para sua empresa, pois afeta a produtividade. Mas se o psicólogo
conversar 15 minutos com seu funcionário, ele vai identificar
algumas coisas, para, então, encaminhá-lo para os tratamentos
adequados, evitando consultas e exames desnecessários, que só
irão onerar o plano de saúde. Ações preventivas devem ser vistas
como investimentos e não como gastos”, alertou.

Quem participa, aprova!
Roberto Ferreira, Diretor Financeiro
do Grupo One Automotive

Wilson Pollara

“O Congresso Fenabrave acrescentou muito,
do ponto de vista econômico, ao trazer visões
diferentes, que ajudam a traçar o cenário nos
próximos anos, nos próximos meses e, quem
sabe, até nos próximos dias. Amplia a nossa visão de como
devemos gerir o negócio e ainda traz a oportunidade de trocar
informações e saber o que os outros concessionários estão
fazendo e pretendem fazer. É simplesmente sensacional!”

Michel Hunning - Austral Caminhões (RS)
“Esta é minha terceira participação no evento
e achei o Congresso muito bom neste ano. A
palestra sobre cenário econômico apresentou
um conjunto de informações muito interessante
sobre economia internacional e brasileira”.

Marcelo Razera - Razera Agrícola (RS)
“Achei o evento muito bom. Gostei bastante
da palestra que tratava sobre sucessão
e das que falaram de pós-vendas”.
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Empresas X Funcionários:
Adaptações da Lei Trabalhista
Um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos,
a Reforma Trabalhista, tem trazido desafios para a área de
Recursos Humanos. Para esclarecer todas as mudanças que
envolvem empregados e empregadores, durante o 28º
Congresso & ExpoFenabrave, foi realizado o Painel de RH,
promovido pelo Sincodiv SP e que teve, como tema, “Os
desafios da área de RH e as oportunidades com a nova Lei”,
Com a mediação de Octávio Leite Vallejo, superintendente
do Sindicato, e participação dos painelistas Ricardo Motta,
consultor de RH, e Dr. Ricardo Dagre Schmid, assessor jurídico do Sincodiv SP, o debate destacou a importância de
valorizar o ser humano nas relações de trabalho.
Vallejo comentou sobre a evolução recente das leis no
Brasil, que estavam em vigor desde 1943, com a implantação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho: “A Reforma
Trabalhista foi modificada, justamente, para acompanhar
as mudanças e modernizações que ocorreram nas relações
entre empregadores e empregados”.
Para Ricardo Motta, tanto a tecnologia quanto as
pessoas são fundamentais para a evolução das empresas,
porém, o departamento de RH é quem dá o primeiro
passo para iniciar essa evolução. “Costumo dizer que este
departamento é o influenciador e deve estar alinhado às
estratégias da empresa. Temos que olhar de dentro para
fora e entender as necessidades das pessoas, para que
possamos contribuir com a sua evolução internamente e,
com isso, ajudar no crescimento da organização”, explicou.
A Reforma Trabalhista e a adequação do e-Social
representam grandes marcos recentes das relações entre
empregados e empregadores. Para Schmid, a alteração
chegou em momento oportuno, porém, as empresas
ainda estão em fase de adaptação. “Atualmente, 90%
do conteúdo da Reforma Trabalhista depende de um
posicionamento do Supremo Tribunal Federal para que
as empresas consigam colocar em prática o que foi aprovado”, ressaltou o consultor, relembrando que algumas
regras da nova legislação já estão sendo aplicadas, como
acordo para demissão e a possibilidade de dividir, em três
períodos, as férias dos funcionários.

Octávio Leite Vallejo, Ricardo Motta e Ricardo Dagre Schmid

Fabiano Augusto Petean

Direito do consumidor:
cuidado com a documentação
O Código de Defesa do Consumidor foi idealizado para
proteger o comprador nas relações de consumo. Por isso,
é uma lei à qual o empresário tem de ficar atento, especialmente, na definição de responsabilidades e mecanismos
de reparação de danos, já que é possível responder, até
criminalmente, por algumas infrações.
Em sua participação no 28º Congresso & ExpoFenabrave, o promotor Fabiano Augusto Petean recomendou
que os Concessionários documentem toda a relação com
o consumidor, seja na comercialização de produtos ou de
serviços. “O juiz costuma se atrelar a documentos. Por isso,
façam a documentação corretamente, de forma clara e
objetiva. Não é a burocracia que vai estragar a experiência
de compra”, disse ele.
Petean alertou sobre o fato de o Código prever, em algumas situações, a responsabilização objetiva, que implica
que o vendedor responda pelo problema, independentemente de ser o responsável pela falha do produto ou do
serviço. “Você vai ser responsabilizado, tendo ou não culpa,
pelo simples fato de colocar o produto em comercialização”, esclareceu.
Dessa forma, é importante que os Concessionários
fiquem atentos à terceirização de operações nas lojas, a
exemplo da contratação do trabalho de uma outra empresa ou profissional, para efetuar um serviço em seu nome,
como acontece em alguns reparos de funilaria e pintura.
“A responsabilização dos profissionais liberais é mediante
culpa. Antes, as Concessionárias e as montadoras vão
resolver a questão do consumidor. Resolvido o problema
do consumidor, existe o direito de regresso. A culpa do terceirizado não pode ser usada para afastar responsabilidade
objetiva”, explicou.
Outro ponto de cuidado para os Concessionários está
na idealização e lançamento de promoções, já que uma
informação divulgada, de maneira duvidosa, pode gerar
responsabilização da empresa. “Oferta de taxa zero pode
ser um chamariz, mas, às vezes, essa estratégia, um pouco
mais agressiva, pode ser prejudicial. Se o consumidor
provar, judicialmente, que o preço final que ele pagaria na
Concessionária está longe de ser o valor da entrada mais
juro zero, o juiz vai mandar reduzir o preço, já que a empresa está vinculada à proposta”, afirmou, lembrando que
é preciso estar atento à ações que possam ser classificadas
como venda casada de produtos e a prática de preços e
cláusulas abusivos.
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Agronegócios e Especial Embrapa

A importância do setor agrícola nacional
Embora o Brasil seja um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo,
o agropecuário sobrevive sem um sistema logístico eficiente. Durante o 28º Congresso &
ExpoFenabrave, esse foi o assunto de destaque da participação especial da Embrapa Territorial.
O agronegócio e sua relação com o Setor da Distribuição de Veículos também estiveram na
pauta das apresentações de especialistas econômicos. Confira, a seguir, como foi a programação
destinada aos Segmentos de Caminhões e Ônibus, e de Tratores e Máquinas Agrícolas.

A macrologística no centro da discussão do agronegócio
Como apoiadora do 28º Congresso & ExpoFenabrave, a Embrapa
Territorial, Centro de pesquisa da Embrapa, teve participação
especial no evento, promovendo encontros de grandes nomes
do agronegócio brasileiro, levando informações e análises para
o Segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas, de forma inédita.
No dia 7, aconteceu o lançamento oficial do Sistema de Inteligência Territorial da Macrologística Agropecuária que contou com
as presenças de Blairo Maggi, Ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento; Francisco Jardim, Secretário da Agricultura e
Abastecimento de São Paulo; Aldo Rebelo, ex-Ministro da Defesa;
Celso Moretti - Diretor Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento
da Embrapa, representando o Presidente da Embrapa, Maurício Lopes; Eumar Roberto Novacki, Secretário-Executivo do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil; Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE; Evaristo de Miranda, Chefe
da Embrapa Territorial; Wilson Vaz de Araújo, Secretário de Política
Agrícola do MAPA; e Andrea Moura, Superintendente Federal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no estado de São Paulo.
O funcionamento do sistema foi apresentado pelo Chefe da
Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, que contou como o projeto foi estruturado. “É paradoxal que uma agricultura como a do
Brasil, mesmo sendo um grande produtor e exportador mundial,
não tivesse uma logística adequada, como a do setor minerador,
por exemplo. A agricultura é o setor que mais embarca carga, e,
por isso, o que mais precisa de um sistema”, explica.
O sistema é aberto a qualquer cidadão, e já está acessível no
site www.embrapa.br/macrologistica, para que se possa fazer uso
de seus dados, mapas, quadro evolutivos, gráficos, localização
de áreas de escoamento, identificar gargalos e, assim, encontrar
oportunidades de investimento.
A Embrapa Territorial trabalhou, por dois anos, colhendo
dados baseados em critérios técnicos, mapeando a agricultura
nacional, considerando os detalhes de cada cadeia produtiva de
cada um dos produtos cultivados. Neste completo mapeamento, o caminhão é considerado o transportador líder das cargas,
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ou seja, é utilizado desde o primeiro trajeto até a retrologística,
sendo responsável pelo transporte de 1,6 bilhão de toneladas
de produtos transportados no Brasil ao ano. Para se ter noção do
potencial, o setor mineral transporta 1,4 bilhão de toneladas por
ano, em todos os modais.
Outro ponto importante do mapeamento encontrado no
sistema da Embrapa territorial é o volume de fretes gerados pela
agricultura. O estudo contemplou o transporte dos produtos em
cada um dos trajetos realizados entre os municípios, para cada
diferente meio de transporte, de dutos a navios, o que totaliza,
ao ano, 43 milhões de fretes. “Estudamos a origem das origens e
destinos dos destinos em produtos e subprodutos e identificamos
as microrregiões nas dez principais cadeias produtivas do setor,
bem como o seu desenvolvimento nos últimos anos. E com isso,
aprendemos muito sobre a lógica da logística na agropecuária”,
contou Miranda.
O objetivo do estudo é ser base para
o planejamento logístico no brasil, com o
intuito de ampliar a produtividade. “Com
o mapeamento, é possível priorizar investimentos e obras que melhorarão a competitividade do País”, comentou o chefe
da Embrapa Territorial, que reconhece

Blairo Maggi

que, embora não haja dinheiro para investir nas obras para melhorar a logística do setor do agronegócio, o empresário não pode
esperar pelas decisões do governo e começa a procurar soluções
para driblar essas dificuldades.
Blairo Maggi, Ministro do MAPA, reforçou a importância do
Sistema de Inteligência Territorial da Macrologística Agropecuária,
não apenas para os atores relacionados à produção agrícola, mas
para toda a cadeia, incluindo o Setor da Distribuição de Veículos dos
Segmentos de Caminhões, Tratores e Máquinas Agrícolas, e ainda

lembrou os efeitos da nova política de fretes, instituída depois da
greve dos caminhões, em maio deste ano. “Dependendo de como
for detalhada essa lei do tabelamento dos fretes, é possível que as
vendas de caminhões sejam impulsionadas nos próximos meses,
pois a grande mudança poderá acontecer na forma de comercialização dos produtos agrícolas, na medida em que a contratação dos
fretes pode passar para as mãos do vendedor, ou assumida pelas
tradings, na forma de transporte próprio, com frotas próprias, e não
mais contratando caminhoneiros autônomos”, comentou o Ministro.

opiniões com relação aos reais interesses internacionais sobre
territórios brasileiros de proteção indígenas e ambientais, o que
tem impedido o desenvolvimento mais acelerado e consistente
do setor agropecuário nacional.

Resiliência na agricultura
Aldo Rebelo, Gustavo Spadotti,
Renato Casali Pavan e José Gilberto Jardine

Evolução e Situação
Durante Mesa Redonda, que aconteceu no dia 8, e discutiu a situação atual e a evolução da logística para a cadeia da agropecuária,
Gustavo Spadotti, Supervisor do Grupo de Gestão Territorial Estratégica (GGTE) da Embrapa Territorial, defendeu que pensar nessa
logística é fundamental para o País, já que a agricultura desbrava
fronteiras, chegando em regiões antes mesmo da infraestrutura
do transporte.
Spadotti ainda apresentou os detalhes e aspectos relevantes
do funcionamento do Sistema de Inteligência Territorial da Macrologística Agropecuária, demonstrando a dinâmica de cada um
dos produtos e de como o sistema pode gerar diferentes relatórios
de acordo com filtros de interesse, seja por região, modais de
transporte e o cruzamento desses mapas que geram centenas de
relatórios. “É possível transformar esses dados organizados, em
informações privilegiadas”, comentou.
Este encontro ainda contou com a presença de Renato Casali
Pavan, Diretor-Presidente da Macrologística Consultoria, que
ressaltou a falta de informações claras e mais precisas sobre a
relação da logística e armazenagem. “Sabemos que, no Brasil,
faltam processos e locais de armazenagem, e isso gera perdas
importantes em toda a cadeia e, consequentemente, aumento
do custo em 5% na colheita, mais 5% no transporte para o silo e
mais 5% no congestionamento portuário, em um total de R$ 10
bilhões ao ano”, definiu o agrônomo, comentando que esse fator
impacta, diretamente, na competividade do País perante o mercado mundial. “Sabemos que, para dentro da porteira da fazenda,
o agricultor brasileiro é muito competitivo, mas, infelizmente, isso
não acontece da porteira para fora’, concluiu.
A mesa redonda, que foi moderada por José Gilberto Jardine, Pesquisador da Embrapa Territorial, recebeu a presença do
ex-Ministro, Aldo Rebelo, que compartilhou suas experiências e

“O agricultor brasileiro é muito resiliente”, definiu Evaristo de Miranda, Chefe da Embrapa Territorial, em sua apresentação durante
o 28º Congresso & ExpoFenabrave, descrevendo todos os obstáculos impostos pelo sistema de ocupação do território brasileiro.
De acordo com o levantamento apresentado pelo palestrante,
atualmente, as áreas protegidas e preservadas, por motivos ambientais ou culturais (no caso das terras indígenas), representam
quase 50% do território, ou o equivalente a 28 países da Europa.
Se, nesse total, ainda se somarem terras devolutas e territórios
militares, essa fatia sobe para 66,3%, restando, para o uso agropecuário, 30,2%. Nos Estados Unidos, essa participação é de 74,3%
do território.
Ainda que diante desse contexto limitador, a agricultura
brasileira tem crescido significativamente, graças ao empenho
dos empresários do setor e dos investimentos em tecnologia,
ampliando a produtividade e buscando alternativas para os obstáculos da logística deficiente, segundo análise de Miranda. “Se
considerarmos, apenas, a produção de
grãos no Brasil, o volume seria suficiente
para, potencialmente, alimentar mais de
900 milhões de pessoas”, comentou o
pesquisador, destacando que o ganho
de produtividade, entre os anos de 1976
e 2015, pouparam 100 milhões de hectares do desmatamento.
Evaristo de
Miranda
O Chefe da Embrapa também destacou o alto nível dos serviços de inteligência que circulam no meio do agronegócio brasileiro, oriundos da tecnologia
disponível em grande parte das novas
máquinas utilizadas no campo. “Inteligência artificial e conectividade já estão presentes em larga escala
na agricultura brasileira. Fabricantes de pulverizadores conseguem
monitorar a utilização das máquinas de seus clientes, a distância,
acompanhar dados regionais e, mais do que isso, fornecem informativos, com detalhes desses estudos, a ponto de fazer desse
serviço um grande gerador de faturamento, se sobrepondo, em
alguns casos, à receita gerada pela venda das máquinas”, finalizou.
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Agronegócios e Especial Embrapa

Estado e Setor Privado
Para discutir a relação entre a logística, transporte e agropecuária e
os papeis do Estado e do setor Privado, a programação especial da
Embrapa contou com a mesa redonda que teve, como moderador,
Celso Moretti - Diretor Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento
da Embrapa.
Os gargalos logísticos brasileiros, são conhecidos de longa data
e apresentam, como consequência para o País, o baixo crescimento
econômico e a baixa credibilidade internacional para o setor exportador. Adalberto Santos de Vasconcelos, Secretário Especial da
Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência
da República, participou do debate e apresentou o trabalho que o
governo federal vem desenvolvendo, por meio do Programa de
Parcerias de Investimentos que tem, como objetivo, estimular investimentos privados no setor de infraestrutura e logística, uma vez que
não existem verbas necessárias para acabar com esses gargalos. “É
de conhecimento geral que os recursos da União não são suficientes
para atacar todo o déficit que o País tem na área de infraestrutura. É
certo que teremos déficit primário, ao menos até 2021, pois existe
um teto constitucional que limita os gastos”, explicou.
O programa, chamado de PPI, tem um conselho que avalia e
recomenda projetos para o Presidente da República, responsável
pela aprovação e autorização dos projetos. O estudo, realizado
pelo PPI, já identificou os maiores problemas, dentre eles, a falta de
planejamento integrado para o setor de infraestrutura e a ausência
de uma carteira de projetos, por exemplo.
Entre os desafios enfrentados, atualmente, estão a necessidade de impulsionar o crescimento, sustentável e competitivo
do País, de reduzir o custo do transporte e do custo-Brasil, priorizando investimentos e reequilibrando a matriz de transporte
nacional. “O PPI resgata a visão de longo prazo e, por isso, já
contempla o Programa Nacional de Logística, planejamento
integrado e dinâmico e trabalha com projeções de demanda”,
contou Vasconcelos.
Edeon Vaz Ferreira, Diretor-Executivo do Movimento Pró-Logística, participou da mesa redonda e reforçou a necessidade da
criação de alternativas para o escoamento da produção agrícola,
defendendo que o assunto deve ser tratado como prioridade. “Para
atrair o investimento privado, é preciso garantir retorno desse
investimento. É preciso bons projetos”, disse.

Celso Moretti, Adalberto Santos de Vasconcelos,
Edeon Vaz Ferreira e João Carlos de Souza Meirelles
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O Secretário de Energia e Mineração do Estado de São Paulo,
João Carlos de Souza Meirelles, também participou do debate e
comentou que é necessário discutir sobre a definição da infraestrutura necessária para suportar o desenvolvimento econômico
atual. “O Brasil tem muito potencial em diversos modais, mas
precisamos discutir, inclusive, qual será a matriz energética para
este modelo”, lembrou.

Cenário agrícola segue positivo
O cenário econômico para o Setor Agrícola é bastante positivo, e segue promissor, uma vez que o atendimento da demanda mundial por alimentos depende, fundamentalmente,
da produção brasileira. De acordo com dados apresentados
por Roberto Rodrigues, na palestra “O Agronegócio Brasileiro”, o planeta vai precisar aumentar, em 20%, a produção de
alimentos, nos próximos 10 anos. “Mas, para que isso aconteça, a agricultura brasileira precisa crescer 40% no mesmo
período. Fomos convocados a alimentar o mundo”, disse Rodrigues, citando estudos da Organização
das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura, FAO.
O palestrante fez questão de pontuar que o crescimento do agronegócio
beneficia toda a cadeia econômica brasileira, incluindo o Setor de Distribuição
de Veículos. Outro ponto positivo, que
Rodrigues vê no setor agrícola, é a entraRoberto Rodrigues
da de mulheres e jovens empreendedores – cenário oposto ao de países da Europa e da Ásia, onde
o agronegócio não desperta o interesse das novas gerações.
“Há 40 anos, quando comecei a dar aulas em universidade,
a proporção de alunas era de 5%. Hoje, elas chegam a 50% e
estão ganhando todos os prêmios em gestão. É interessante
que as mulheres estão se dedicando à ciência, à pesquisa e à
atividade produtiva”, comentou Rodrigues.
O agrônomo e ex-ministro afirmou, também, que a agricultura brasileira passou por uma revolução tecnológica nas
últimas décadas, o que fez com que se incrementasse a produtividade. Prova disso é que, tomando apenas a produção
de grãos como exemplo, entre 1990 e 2018, a área plantada
cresceu 63%. A produção, no entanto, teve alta de 297%. “A
tecnologia permitiu saltos de produtividade. Nenhum país
do mundo fez a revolução tecnológica na agricultura com a
rapidez do Brasil”, disse Rodrigues, lembrando que a margem
para crescimento é considerável, uma vez que o País ainda
conta com 66,3% de vegetação nativa. “Temos tecnologia e
terra disponível e estamos em uma condição espetacular no
cenário global.”

Venda de veículos tem papel relevante
no BNDES
O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social,
BNDES, Dyogo Henrique de Oliveira, em sua palestra “O BNDES e o financiamento ao setor de veículos”, comentou sobre as boas condições positivas
para o desenvolvimento econômico nacional, para o agronegócio e seus reflexos para o Setor da Distribuição de Veículos como, também, para diversos
outros setores da economia. “Ninguém oferece uma economia ampla e com
tanta competitividade como o Brasil, do agronegócio ao sistema financeiro.
Aqui, há oportunidades de negócios nas mais diversas áreas. Recebemos
US$ 80 bilhões, por ano, de investimento externo”, disse, afirmando que vê,
no país, um “excesso de autocrítica”.
Oliveira entende que o Brasil depende da superação de um último grande desafio macroeconômico, o desequilíbrio fiscal, para voltar a crescer de
forma robusta. “Estamos com inflação baixa, juros
baixos e isso vai continuar. Temos um estudo do
BNDES que aponta que o Brasil pode crescer 3%
ao ano, nos próximos cinco anos, sem nenhuma
pressão inflacionária”, disse, lembrando que a taxa
final de juros ainda é alta para os tomadores de crédito, mas que isso deve ser minimizado, na medida
Dyogo
em que a inflação continue nos patamares atuais.
Henrique
de Oliveira
Ainda sobre crédito, Oliveira reforçou a importância do setor automotivo para o BNDES, afirmando que 26% dos desembolsos totais do banco são
voltados para veículos, mas lamentou que muitos
empresários desconheçam parte das opções oferecidas pela instituição. “Há muita falta de informação sobre as linhas que o
BNDES oferece. Há opções para capital de giro, compra de equipamentos,
máquinas, caminhões, exportação, software, cultura, energia solar e outras
áreas específicas”, relacionou, destacando que o banco de fomento nacional
reduziu o spread de 1,87% ao ano para 1,27%, e aumentou o prazo, de 5 para
10 anos, para financiamentos de caminhões, ônibus e máquinas agrícolas.
O palestrante também anunciou novidades no Finame, que vai passar
a contar com a opção de crédito disponibilizado com antecedência sem a
necessidade de se aprovar por transação. “Vai ser uma espécie de cheque especial para as empresas. No cadastro, o cliente já faz uma avaliação de risco
e recebe um limite para operar com recursos do BNDES. Vai facilitar muito a
realização de negócios, já que não será necessário depender de aprovação
de crédito. O cliente já chega na loja com crédito aprovado e vai negociar.”
Outra mudança relevante está no processo de análise das transações
do banco, de acordo com o crédito requerido. “Antes, não importava o
produto. Se você comprasse um caminhão ou uma usina hidrelétrica, o
processo era o mesmo. Agora, nós segmentamos para desobstruir o canal,
já que há operações muito mais simples, que não precisam passar por
todos os comitês e aprovações. Isso vai dar agilidade para o BNDES”, esclarece Oliveira, que anunciou a última novidade, ainda em estudo, que é a
possibilidade de diminuir, pela metade, o piso para transações diretas com
o banco, o que reduziria o spread para tomadores de crédito. “Hoje, o valor
mínimo é de R$ 20 milhões. A ideia é baixar para R$ 10 milhões”, concluiu
o Presidente do BNDES.

Quem participa, aprova!
Paulo Burti - Titular do Grupo
Igarapé Tratores (SP e MG)
“O Congresso Fenabrave
sempre acrescenta
conhecimento e, realmente, se
aprende muito. No meu caso
específico, me envolvi muito
com o assunto da Embrapa
porque também tenho
negócio de tratores. Pudemos perceber
que teremos de olhar mais de perto
para o cliente, saber onde o produtor
planta, qual o potencial agrícola e em
quais ciclos devemos atuar. O mesmo
acontece para caminhões, na questão
de cargas e descargas de produtos
agrícolas. Foi uma experiência muito boa
e importante para o nosso negócio”.

Giovanna Dalmaso Teixeira - Titular
do Grupo Agrinorte (PA)
“O Congresso Fenabrave
sempre traz muitas
informações quanto às
inovações, principalmente,
com relação ao mundo
digital. Nós estamos nos
atualizando quanto a esse
novo mundo para poder fazer uma
projeção de mercado, que é muito
importante para o futuro e para o nosso
negócio, agregando novas ideias. O
evento está muito atual e com temas
que precisamos ouvir e aprender”.

José Cândido Gonçalvez Júnior Itaité Máquinas, Catanduva (SP)
“Gostei muito do evento.
O tema Resiliência vem ao
encontro do que estamos
vivendo no setor, que vive
incertezas no mercado e um
momento difícil para nós, da
área agrícola, com uma seca
que tem se prolongado há
muito tempo. A gente, realmente, precisa
de força e persistência para superar todos
esses desafios. Assisti algumas palestras
que me permitiram ter algumas ideias”.
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Participaram da abertura da ExpoFenabrave: Paulo Octavio Pereira de Almeida (vice-presidente executivo da Reed Exhibitions Alcântara Machado),
João Batista Simão (Vice-Presidente da FENABRAVE), Glaucio José Geara (Vice-Presidente da FENABRAVE), Rodnei Bernardino de Souza (diretor do Itaú
Unibanco), Antonio Fleury Filho (Ex-Governador de São Paulo), Carlos Porto ( Vice-Presidente da FENABRAVE), Alarico Assumpção Júnior (Presidente da
FENABRAVE), José Maurício Andreta Júnior (Vice-Presidente da FENABRAVE),Deputado Herculano Passos (Presidente da FREMOB),
Luiz Antonio Sebben (Vice-Presidente da FENABRAVE), Luiz Romero C. Farias (Vice-Presidente da FENABRAVE), Luis Carlos Bianchini (Vice-Presidente da
FENABRAVE), Samir Dahas Bittar (Vice-Presidente da FENABRAVE) e Waleska Cardoso (Vice-Presidente da FENABRAVE)

Uma grande feira, para
grandes negócios
A maior feira de negócios, dedicada ao Setor da
Distribuição Automotiva, foi marcada, mais uma
vez, pelo sucesso de público. Durante os dois dias
do evento, mais de 3,5 mil visitantes conferiram
as novidades em serviços e produtos específicos
para o Setor, apresentados pelas mais de 50
empresas expositoras de diferentes segmentos.
Grande parceiro do evento, o Banco Itaú, pelo 11º
ano consecutivo, foi o Patrocinador Máster da 28ª
edição da ExpoFenabrave, que também contou
com a participação de empresas como a B3 e
OLX, como Patrocinadores Ouro, e da Chevrolet
e da Embrapa, como apoiadores do evento.
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“Neste ano, a ExpoFenabrave superou nossas
expectativas. Estamos num período de renovação,
de resiliência nos negócios e isso demanda um
novo olhar do Setor para as opções que novos
parceiros podem oferecer para que ampliemos
a rentabilidade das nossas operações. Tenho
certeza de que foram momentos estratégicos para
a realização de grandes negócios e renovação
de parcerias”, comemorou o Presidente da
FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior.
Veja, a seguir, a avaliação das empresas que
participaram da 28ª edição da ExpoFenabrave.

PATROCINADOR MÁSTER

Pelo 11º ano consecutivo, o Banco Itaú
Unibanco teve a honra de ser o Patrocinador
Máster da ExpoFenabrave, maior evento da
Distribuição Automotiva da América Latina.
Uma ocasião muito importante que, a cada
ano, se torna ainda mais relevante para o
setor. Estamos, hoje, entre os principais apoiadores das iniciativas da federação e isto nos
enche de orgulho.
Logo na Cerimônia de Abertura, autoridades políticas, entre
elas o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Michel
Temer, e líderes das principais associações de comércio no País,
não só marcaram presença, como reafirmaram a continuidade dos
investimentos para que o mercado automotivo siga em constante
crescimento. Um setor que se mantém na linha de frente para
apoiar a retomada econômica do Brasil.
O congresso desse ano também contribuiu com toda a cadeia
automotiva, por meio de palestras e mesas redondas que abordaram os temas mais relevantes da atualidade, com representantes
renomados do mercado. A abrangência dos debates colaborou
para ampliar o conhecimento de todos que acompanharam
a programação.
Durante a feira, grandes marcas expuseram lançamentos e serviços que facilitam a jornada de compra e venda de veículos, com
vantagens para instituições financeiras, montadoras, Concessionárias e os próprios consumidores. A exposição ainda possibilitou
um networking muito produtivo entre profissionais do mercado
automotivo, ajudando a viabilizar novos negócios e parcerias.
Assim como nas edições anteriores, o Itaú Unibanco e o
iCarros apresentaram, aos visitantes, soluções inovadoras que
agregam valor para toda a cadeia automotiva, além de contribuir

para a maior eficiência do negócio do Concessionário. Um dos destaques desse ano foi
o Assistente Digital. Trata-se de plataforma
de interação com o cliente, que oferece os
carros da loja, realiza a análise e aprovação
de crédito online, coleta dados sobre o carro
que será oferecido na troca e agenda visitas
e test-drive. A solução é uma extensão da
força de vendas da sua Concessionária, que
trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana, sem nenhum custo
para o lojista.
Outra novidade foi o iCarros Club, canal exclusivo para
parceiros do iCarros, voltado à compra de veículos anunciados
por bancos, empresas, locadoras, seguradoras e as próprias
Concessionárias. Trata-se de uma plataforma B2B que dá, às
empresas, acesso a veículos de repasse anunciados por outros
estabelecimentos comerciais.
Num mundo cada vez mais digital, é nosso papel pensar em
soluções focadas em melhorar e humanizar a experiência dos
nossos clientes. Nesse período de parceria com a Fenabrave, também passamos por períodos desafiadores, mas nunca deixamos
de mostrar resiliência, acreditando e investindo nas pessoas, em
novas tecnologias, em novos produtos e serviços, sempre através
da análise e entendimento da jornada do cliente final e do processo de venda e atendimento dos nossos parceiros Concessionários.
Esperamos dar continuidade nessa agenda positiva por muitos
anos, visando, sempre, agregar valor para o setor.

Rodnei Bernardino de Souza
Diretor da Área de Veículos do Itaú Unibanco

PATROCINADOR OURO

B3
A B3 teve a grande satisfação em patrocinar, pela 9ª vez, do Congresso &
ExpoFenabrave, um dos mais expressivos
encontros do segmento de veículos da
América Latina.
O evento tem evoluído a cada edição,
acompanhando os desafios enfrentados
pelo setor e atraindo maior número de
público qualificado, novos expositores
e renomados palestrantes, de forma a
promover o relacionamento e compartilhar conteúdo atual sobre cenários
e tendências.
Neste ano, tivemos uma participação
diferenciada, seguindo nosso propósito
de viabilizar, desenvolver e conectar o
mercado. Apresentamos nova proposta
de relacionamento, com mais espaços de
convivência e colaboração e, também, um
protótipo de produto que irá impulsionar
os negócios da cadeia de Distribuição
de Veículos, incluindo montadoras
e Concessionárias.
O Congresso superou nossas expectativas
e permitiu maior interação com nossos
parceiros para reafirmar o compromisso
da B3 com o desenvolvimento do País.
Marcos Vanderlei Belini Ferreira
Diretor Executivo da Unidade
de Financiamentos da B3

APOIADOR

Embrapa Territorial
A parceria entre a Embrapa Territorial e a FENABRAVE, no Congresso deste ano, tornou ainda mais
evidente a grande interface entre a atividade agropecuária e a de transporte.
O lançamento do Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira
e a discussão sobre o tema nas mesas redondas geraram grande repercussão. Não poderia ter havido
um momento e um encontro tão oportuno para divulgá-lo e debatê-lo.
Evaristo de Miranda
Chefe-geral da Embrapa Territorial
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PATROCINADOR OURO

OLX
Estamos muito felizes por ter patrocinado o 28º
Congresso & ExpoFenabrave, pelo segundo ano
consecutivo. Tivemos uma ativação bem maior do
que no ano passado e essa participação foi muito
boa para a OLX Autos, pois estreitamos ainda mais o
relacionamento com o setor.
Como o evento conta com um público bem qualificado, aproveitamos para lançar o Autoshift - nossa
nova ferramenta vertical de carros para anunciantes
profissionais -, reforçando nosso comprometimento
com o desenvolvimento do mercado. Além disso,
tivemos a oportunidade de participar da programação de palestras, apresentando um dossiê sobre o
comportamento do comprador de autos no Brasil.
O nosso estande, com 100m2, foi configurado para
incentivar a circulação, convidando o público para
explorar as ações interativas, como o game de
realidade virtual e a tela de LED para navegação na
plataforma. Além do estande, nossa marca esteve
presente com um Lounge do Concessionário, em
parceria com a Fenabrave, para os visitantes relaxarem, e com um happy hour para convidados.
O balanço do evento foi bastante positivo. Fechamos
ótimos negócios e recebemos muitos pedidos de
reunião. Queremos continuar o relacionamento com
o mercado e nossa presença na ExpoFenabrave é essencial para nos consolidar como referência na venda
de seminovos e usados.
Giselle Tachinardi
Diretora OLX Autos
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EXPOSITORES

ABAC

AUTOFORCE

Ao participar, novamente, da ExpoFenabrave,
a ABAC reafirma a importância dessa parceria
para divulgação do consórcio como uma
excelente alternativa para consumidores que
planejam a aquisição de veículos. Ao estimular
a venda de cotas nas Concessionárias, a ABAC
contribui para os negócios de toda a cadeira
automotiva. Com o sucesso em mais essa
edição, esperamos estar presentes em 2019.

Mesmo sendo o ano de estreia da AutoForce,
a participação na ExpoFenabrave 2018
superou todas as nossas expectativas.
O evento nos permitiu apresentar, ao
mercado, o Autódromo, nossa plataforma
de marketing digital automotivo, e gerou
diversas oportunidades de negócios. Também
sentimos grande receptividade do público
às palestras no estande, à mesa redonda
sobre mídia digital, da qual participamos, e
ao AutoForce Jobs, portal gratuito de vagas
para o setor, que lançamos durante a feira.
Acreditamos que o Congresso Fenabrave
contribuiu muito para o fortalecimento da
nossa marca e, com certeza, ampliaremos
nossa participação no ano que vem.

Paulo Roberto Rossi
Presidente Executivo da ABAC - Associação
Brasileira de Administradoras de Consórcios

AUTO AVALIAR

Tiago Cavalcanti Fernandes
CEO e Diretor de Marketing e Estratégia

A Auto Avaliar participa, há 4 anos
consecutivos, da ExpoFenabrave. Ao longo
das últimas edições, percebemos que a feira
tem mantido seu padrão de excelência,
tendo, como principal ponto forte, a Expo
e o empenho dos expositores em sempre
apresentar o que há de melhor na indústria.
Neste ano, nosso estande trouxe o lançamento
de importantes projetos: Auto Pay, a parceria
com a Dekra, Auto Flash Light, estudo
junto a FGV e a Tabela Auto Avaliar.
Crescemos 80m² em relação ao ano passado,
levamos duas celebridades do segmento para
a feira: Felipe Nasr e Reginaldo Leme, além
de atrações musicais: a banda Tutti Frutti e
o DJ Alê Possik. Tivemos a oportunidade de
fortalecer as nossas relações com nossos
clientes e abrimos novas frentes de negócios
no evento deste ano. Pretendemos, com
toda certeza, participar da edição de
2019. Uma das principais razões que nos
levam a participar, ano após ano, são os
relacionamentos que fazemos no evento.
J R Caporal – CEO
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BAITZ SOLUTIONS

Nossas expectativas foram superadas, nesta
primeira participação, pelo grande número
de congressistas e visitantes que estiveram
conosco, fortalecendo alianças com nossos
clientes e desenvolvendo novas relações
com potenciais clientes e parceiros.
Nosso time dedicou-se a apresentar nossas
soluções de Cloud Services, E-mail e serviços
de DBA. Também foram apresentados
outros serviços que irão contribuir para
que os nossos clientes consigam reduzir
os seus custos e otimizem seus resultados
neste mercado tão competitivo.
Entendemos que o evento vem crescendo
anualmente, gerando maiores oportunidades
de firmar a marca Baitz Solutions para o
segmento em que atuamos há décadas.
Em 2019, estaremos juntos novamente,
trazendo sempre as melhores soluções e
o melhor atendimento para a sua TI.”

ARLEI DIAS ADVOGADO

Clodoaldo Baitz – Diretor

Esta foi a minha primeira participação na
ExpoFenabrave, o que não me habilita a
realizar comparações com edições anteriores,
porém, faço a presunção de que tratam
de momentos econômicos diferentes,
permitindo, nesse evento, melhores resultados
para os expositores, que foram contemplados
com a visita institucional da Presidência da
República e, com isso, atribuo nota nove para
o evento. Ano que vem pretendo manter-me
junto com os Concessionários nesse evento,
pois trata-se da única oportunidade de manter
contato com esse importante segmento.

Neste ano, especialmente, a participação do
Grupo CANOPUS na ExpoFenabrave foi muito
marcante, com três empresas – Consórcio
CANOPUS, PasseCarros e CANOPUS Solar.
É sempre muito positivo, para os negócios
do Grupo, estar nesse evento, que é o maior
da América Latina no Setor da Distribuição
de Veículos e, nesta edição de 2018, os
resultados superaram nossas expectativas.
Nos dois dias de exposição, recebemos, em
nosso stand, muitos visitantes, clientes e
prospectamos novas parcerias, estreitando
relacionamentos e oferecendo soluções
que contribuem para a rentabilidade dos
Concessionários brasileiros. É, sem dúvida,
o melhor evento do Setor no Brasil e
pretendemos retornar na edição de 2019.

Arlei Dias dos Santos
Sócio principal do Escritório Arlei Dias Advogados
e Consultores Associados, especialista
nos Direitos dos Concessionários

GRUPO CANOPUS

Marcos R. Cruz – Presidente Grupo CANOPUS

EXPOSITORES

CCM TECNOLOGIA

DEALERNET

EASTMAN

O Congresso da Fenabrave de 2018, mais
uma vez, cumpriu o papel de reunir os
Distribuidores de Veículos e seus fornecedores
para uma discussão oportuna sobre os rumos
do segmento. Em um momento crítico da
conjuntura nacional, forneceu subsídios para
a tomada de decisão dos gestores das
Concessionárias ao fazer uma ponte entre
o aspecto humano e a tecnologia.
Como fornecedores de infraestrutura
tecnológica, para cerca de 25 % deste
mercado, a CCM ofereceu, aos congressistas,
sua visão sobre os benefícios que a
computação em nuvem e a segurança
cibernética podem oferecer para melhorar
o desempenho dos negócios. Deixamos
o Congresso vislumbrando novas
oportunidades e com o compromisso de
continuarmos a parceria com o
setor, oferecendo tecnologias para redução de
custos e ampliação da eficiência dos negócios.

Para a Dealernet, a ExpoFenabrave é um
grande momento de reencontrar amigos,
parceiros e estreitar relacionamentos. São
16 anos fazendo parte do maior evento para
Concessionários do Brasil e do Mundo. Este
ano, o evento superou nossas expectativas.
A interação do público com as nossas
soluções presentes no stand foi fantástica.
Apresentamos o conceito da Concessionária
Inteligente – uma novidade no mercado
automotivo. Máquina (Inteligência artificial)
e ser humano interagindo de forma natural,
isso tudo só foi possível por meio do
Dealernet Workflow, o nosso DMS. Estamos
em constante transformação, propondo
ações inovadoras para surpreender e
garantir as melhores soluções de gestão
para os Concessionários de veículos.

Este é o quinto ano consecutivo que a
Eastman participa com a sua divisão de
Performance Films. Nossa avaliação é positiva,
começando pelo tema do evento, Resiliência.
Os Concessionários estão, cada vez mais,
buscando alternativas inovadoras para
aumentar a rentabilidade e proporcionar o
melhor para o consumidor final. A mensagem
entregue pelos palestrantes e, sobretudo, no
plenário de abertura, ajudam o Concessionário
a focar em soluções modernas e, que, de
fato, o diferenciam no mercado. O foco na
estratégia de diferenciação está cada vez mais
claro. Recebemos, no estande, os nossos atuais
parceiros e compartilhamos os benefícios
da LLumar e o potencial de novos resultados
com vários grupos de Concessionárias.”

José de Mello Junior – Diretor Comercial

Leise Scabini – Diretora de Vendas/Marketing

Igor Campiteli
Representante de Vendas de Performance Film

DEALERUP

FOLLOWIZE

DBK

A DBK | Dealership Brokers foi lançada na
ExpoFenabrave 2017 e, retornar em 2018, foi
motivo de celebração. Reencontramos vários
profissionais do mercado automobilístico
e fizemos um grande número de novos
relacionamentos. Muitas pessoas ainda
não conheciam o modelo de negócios
da DBK - primeira empresa do Brasil a
atuar, exclusivamente, no mercado de
compra e venda de Concessionárias. A
ExpoFenabrave 2018 superou nossas
expectativas - esperamos voltar em 2019.

Nós, da DealerUp, estamos muito contentes
em ter participado da ExpoFenabrave. Ficamos
surpresos com a aceitação e reconhecimento
dos nossos serviços, apresentados ao
público que nos visitou, e isso está nos
proporcionando o fechamento de muitos
negócios e a abertura de parcerias de sucesso.
Marllon Mascena – Sócio-Diretor de Integração

O nosso segundo ano na ExpoFenabrave foi
extremamente produtivo! Pudemos estreitar o
relacionamento com nossos clientes, além de
fechar novos negócios. Um evento deste porte
é ótimo para posicionar a marca dentro deste
mercado tão competitivo, por isso, voltaremos
em 2019, de maneira ainda mais sólida.
Anderson Gil
Co-fundador e Diretor Comercial
Followize - Gestão de Leads

Ricardo Costin – Sócio
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GROWBIT

A Growbit participou, pelo segundo ano, da
ExpoFenabrave. O evento continua atraindo
oportunidades de negócios e, neste ano,
o resultado foi melhor que no anterior.
Apresentamos o PCME, Programa
Concessionária de Máxima Eficiência,
demonstrando nosso diferencial de mercado
e nossa capacidade em gerar resultado
para Concessionárias e outros clientes.

máquinas agrícolas e outros setores. Foi um
evento gratificante pelo reconhecimento
de grande parte do público da nossa
marca e dos relatos deles da importância
da gestão visual, mesmo na era digital.
Afinal, como a mensagem do 28º Congresso
& ExpoFenabrave passava: O mundo é
digital e o relacionamento é humano!,
é exatamente isso que a gestão visual
proporciona, relacionamento humano.
Carolina Wolfart Hartmann – Diretora de Marketing

LIBERTY SEGUROS

Fabian Matos – Diretor administrativo

INFOCAR

Por mais um ano, estivemos na
ExpoFenabrave, e o evento tem evoluído
muito, cada vez mais focado em negócios.
Muitos executivos do mercado circulam
pela Expo como visitante, possibilitando
muito network. A Infocar levou muitos
serviços que são essenciais à área de
seminovos, novos e pós-venda, dentro das
soluções de análise de risco, prospecções
e terá mais novidade para 2019.

LINX

A Liberty Seguros participa, há mais de 15
anos, da ExpoFenabrave, com as marcas
Liberty e Indiana e, como todos os anos,
o evento foi muito bom, apresentou
palestras com temas bem relevantes para
o segmento. Em relação ao estande na
ExpoFenabrave, foi realizada ativação de
marca, não foram realizados negócios,
somente proximidade com parceiros.
Paulo Russo – Diretor - Canal Concessionária

A Linx, líder e especialista em tecnologia
para o varejo, levou, como novidade para a
ExpoFenabrave, soluções que permitem a
comercialização de peças e acessórios pelo
e-commerce pelas Concessionárias. Além
disso, também apresentamos sistemas para
a gestão completa de Concessionárias e
produtos de conectividade e pagamento.
O Congresso & EpoFenabrave é o melhor
evento para se discutir novidades em um
mercado que está buscando transformação
e que carrega um enorme potencial
inovador. Nossas iniciativas atraíram diversos
executivos e reforçamos nossa presença,
gerando negócios e relacionamento.
Homero Giuseppe Legnaghi Filho
Diretor do segmento Automotivo

MAGIC BRAZIL

KIA MOTORS DO BRASIL

Viviane Dias – Gerente comercial

ISOFLEX

A ExpoFenabrave de 2018 foi um importante
momento de relacionamento com clientes.
Nesta 6ª participação da Isoflex, foi
interessante observar como o público está
sendo diversificado, abrangendo muitas
outras áreas além dos veículos, como
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A Kia Motors do Brasil já esteve presente em
diferentes edições da ExpoFenabrave, o que
nos permite constatar que o evento tem
melhorado a cada edição. Neste ano, com
a exposição dos SUVs Sportage e Sorento,
atraímos grande público ao nosso estande,
inclusive de empresários da cadeia de
Distribuição interessados em nossa marca”.
Ary Jorge Ribeiro – Diretor de Vendas

Este é o terceiro ano de participação da
MAGIC BRAZIL no evento. Acreditamos
que, devido aos bons palestrantes, o
público se tornou diferenciado. O evento
possibilitou excelentes contatos, com
possibilidade de futuras parcerias.
Temos interesse em participar no próximo
ano, pela credibilidade do evento e perfil
de público envolvido, entre eles, muitos
tomadores de decisão, de grandes empresas.
Alexsander Locatelli
Gerente Nacional / Vendas

RESILIÊNCIA_

O mundO é digital
e O RelaciOnamentO é HumanO

Resiliência. O mundO é digital e O RelaciOnamentO é HumanO.
O tema do 28º congresso & expo Fenabrave, realizado nos dias 7 e 8 de agosto
de 2018 no transamérica expo center ilustrou a importância deste fator para
impulsionar a retomada do crescimento do setor automotivo,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
as associações de marca filiadas à Fenabrave parabenizam o sucesso de mais esta edição
do Congresso & ExpoFenabrave, o maior evento da distribuição automotiva na américa latina!

EXPOSITORES

REACHLOCAL

Nesta quarta participação na ExpoFenabrave,
apresentamos, com exclusividade, o
ReachLocal Auto. Solução de ponta a
ponta que, integrada com anúncios online,
permite o aumento da conversão pautada
na mobilidade e agilidade, e na troca de
informações entre o cliente e o vendedor.
Fizemos ótimos negócios e pretendemos
participar da exposição em 2019.

encontro altamente positivo, pois reuniu
autoridades, indústria, fornecedores e
Concessionários, todos unidos sob a mesma
temática, resilientes e engajados em levar
nosso negócio além do desenvolvimento
tecnológico. Por meio do evento, os
laços e integração entre os setores foram
aprimorados, com um propósito único de
fortalecer ainda mais este dinâmico e essencial
negócio na economia brasileira, com foco
no valor do relacionamento humano. É uma
honra para Toyota do Brasil poder participar
deste expoente no calendário de nosso setor.
Ricardo Bastos – Diretor de Relações Governamentais

SANCES SISTEMAS

Rodrigo Esteves Roque – Gerente de Vendas Automotivo

VIANUVEM
A ExpoFenabrave 2018 foi um sucesso!
Ficamos extremamente surpresos com
a quantidade de negócios e conexões
que o evento proporcionou. É ótimo
todo esse contato que tivemos com os
participantes, clientes e parceiros.
César Dias – CEO

SYONET CRM

Pelo 8º ano consecutivo, a Syonet está
presente na ExpoFenabrave. Duplicamos
nossa área de exposição, focamos nas ações
para evidenciar nossa expertise desses 15
anos de mercado, sendo líder nacional em
CRM e gestão de Leads para o segmento
automotivo, e evidenciamos nossa ida para o
exterior. Lançamos a nossa Multiplataforma
de Marketing e Estratégia Digital, o Lead 360
Graus, que permite, ao Concessionário, uma
visão única do cliente, em todos os pontos
de contato, seja no offline como no online.

Esta foi a nossa 3ª participação no evento, e
foi o melhor ano desde que começamos, em
2016. Os participantes estavam mais positivos
em relação ao mercado e, com as projeções de
estabilidade da economia, iniciamos a relações
comerciais com diversos grupos e fidelizamos
ainda mais a nossa marca no segmento.
Foi bem além das nossas expectativas.
O ponto alto foram os paineis ligados
à área digital das Concessionárias,
dos quais todos saíram provocados
a inovar. Este ano, a nota foi 10.
Lançamos a plataforma VIANUVEM-BPM
que mostra, de forma gráfica, todos os
processos da Concessionária. Ofertamos,
a todos os nossos clientes, um coquetel
no stand e uma apresentação prática do
sistema. Como a Vianuvem é especializada
em Concessionárias de Veículos, precisamos
colocar o nosso nome entre os principais
players do setor, e o evento da Fenabrave é
imprescindível para nós, pois é a oportunidade
de nos conectar com os gestores das Redes.
Estaremos em 2019, juntos, novamente.

Isac Alves de Campos – Diretor

Fredy Evangelista – CEO

Filipe Ruga – Diretor Nacional

TOYOTA DO BRASIL

O 28º Congresso & Fenabrave cumpriu
papel fundamental em ditar os rumos para
o Setor, em meio a uma nova transformação
em curso no seio de nossa sociedade. E,
mais uma vez, o Congresso foi a base de um
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Novamente, a Support participou, com
sucesso, da ExpoFenabrave. Foram dois dias
apresentando a versão WEB dos módulos
Vendas, Pós-Venda, CRM, aplicativos mobile
e Business Intelligence de nossa solução
DMS: o SINC. Agradecemos clientes, amigos,
parceiros e novos amigos que fizemos
na feira, pela visita. Conte com a solução
certa: conte com o SINC, da Support.
João Henrique Foganholi – Diretor Executivo

REWEB

Estamos muito satisfeitos com os resultados
da ExpoFenabrave 2018. Superamos a
meta de vendas em 65%. Essa é a nossa 5ª
participação consecutiva, onde lançamos três
novos serviços: Inteligência Artificial para o
Google, Rastreamento dos Acessos ao Site e o
Chat Inteligente FlyChats. Em 2019, teremos
mais novidades e um stand ainda maior!

SUPPORT SISTEMAS

EXPOSITORES

WIER

como estratégia de sucesso, para a nova e
mais consciente geração de consumidores.
O evento ofereceu a oportunidade de
ampliar nosso networking com os maiores
tomadores de decisão do setor automotivo
do Brasil e deu mais visibilidade ao nosso
know-how. É, por isso, que afirmamos,
com grande entusiasmo, que a Wier tem
presença marcada na ExpoFenabrave 2019!

LIVRO: TONS DE VERDE

Dr. Bruno Mena Cadorin – CEO

WINGS INTERNATIONAL
Foi a primeira participação da Wier na
28ª ExpoFenabrave, onde pudemos
observar a extrema dedicação da
organização do evento em oferecer uma
excelente oportunidade para as marcas se
posicionarem diante de um público bem
qualificado frente às tendências do setor.
A oxi-sanitização automotiva foi a solução
apresentada em nosso estande. Uma
tecnologia sustentável que oferece autonomia
e maior lucratividade para as Concessionárias,
pois realiza a higienização, remoção de maus
odores e descontaminação de microrganismos
no interior do veículo, por meio da tecnologia
dos geradores de ozônio, como o produto
inovador OZkronos. A ferramenta é ideal
para turbinar a lucratividade, além de operar,

Esta foi a nossa segunda participação
na ExpoFenabrave, que é sempre uma
boa oportunidade para reencontrarmos
amigos, clientes e parceiros. O evento, como
um todo, é sempre bem organizado.

É a primeira participação de Metalivros
na ExpoFenabrave. Os principais pontos
fortes do evento foram os relacionamentos
comerciais estabelecidos. O 28º Congresso
& ExpoFenabrave merece nota 9. Nosso
estande lançou o livro Tons de Verde,
com a realização de autógrafos do autor,
Evaristo de Miranda, sendo muito elogiado
pelos presentes. Atingimos nossas
expectativas, pois fizemos contatos com
Concessionários que se tornarão novos
clientes. Participamos da ExpoFenabrave
2018 por ser um evento que reúne os
profissionais e empresas líderes de mercado.

João Marcelo Barros – Diretor Comercial

Ronaldo Graça Couto – Diretor da Metalivros

OUTROS PARTICIPANTES
Também estiveram presentes, na
ExpoFenabrave 2018, a CHEVROLET,
como uma das empresas apoiadoras
do evento, além do BNDES, NBS
INFORMÁTICA, PETRONAS, SERPRO
e SOBRATUR, como expositores.
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ANFITRIÃ – FENABRAVE

A FENABRAVE, anfitriã do evento, reservou
um espaço aconchegante para receber os visitantes. Associado à temática do evento, o estande
da entidade relacionou a decoração do ambiente
ao tema RESILIÊNCIA, atrelado à história da águia
que, na metade de sua vida, consciente de suas
fraquezas, precisa tomar a difícil decisão de se
renovar para continuar sobrevivendo.
Além da área destinada ao relacionamento, os
visitantes puderam conhecer detalhes dos produtos oferecidos pela entidade, como a Universidade
Web Fenabrave, DMP – Dados de Mercado Personalizados, Revista Dealer e ainda contou com espaço
para o International Lounge, destinado a receber as
delegações estrangeiras.
Neste ano os visitantes ganharam uma camiseta
com a frase: Sou Resiliente!, reforçando o conceito
do evento.
Anexo ao estande da entidade, foi montado o
estúdio da Universidade Web Fenabrave, recebendo
convidados que concederam entrevistas que serão
exibidas aos alunos cadastrados.
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Itaú
Financiamento
de Veículos Itaú.
Mais motivos
para o seu cliente
comprar com você_
Com o Financiamento de Veículos Itaú,
você e seu cliente contam com diversos
£¦¯¦§ø¤ª°´¤°®°±³¦¤
ª¦¯µ¦
µ³°¤¢¤¦³µ¢¦Ï¯¢¯¤ª¢®¦¯µ°¥¦´¦³
´
e acessórios.
Saiba mais: itau.com.br/veiculos
Sujeito à análise de crédito.

Itaú. Feito para você.

