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PONTE PARA O
SUCESSO
Com 17,3 milhões automóveis e comerciais
leves vendidos em 2018 e 488 mil caminhões,
NADA garante futuro das Concessionárias no
mercado. Pesquisa revelou que quase 90% dos
norte-americanos consultados preferem ter
carro próprio a usar serviços compartilhados.

ENTREVISTA

Apesar da expansão do mercado, concessionárias
sofrem com a falta de técnicos de serviços nos
EUA. Confira na entrevista com Charlie Gilchrist,
Presidente da NADA 2019.

SETOR

Concessionária
Digital já é realidade
no Brasil.

RADAR

Conheça os novos projetos educacionais
da Universidade Web Fenabrave e o FOCO
2019, criado pela FENACODIV e
que será realizado pelos SINCODIV´S.

CONFIAMOS TANTO
NO BRASIL QUE
COLOCAMOS ELE
NO NOSSO NOME.
B3. BRASIL
BOLSA BALCÃO.
A B3 é a Bolsa do Brasil. Isso significa
que estamos sempre prontos para ajudar
o mercado a tomar a melhor decisão
pensando no futuro. No nosso e do País.
Afinal, quando o Brasil cresce, todo
mundo cresce junto com ele.

acesse: b3.com.br

editorial

Juntos! Escrevendo a
nossa história!
Por Alarico Assumpção Júnior

I

niciamos 2019 com boas perspectivas, tanto para a economia, como para a política e, claro, também para todos
os segmentos automotivos.
Essa continuidade na retomada de mercado nos faz respirar mais aliviados, certamente, porém, nos oferece
mais oportunidades de pensar e repensar como estamos e estaremos escrevendo a nossa participação, como
Concessionários, na história da mobilidade e do setor automotivo.
E essa questão não passa, apenas, pelo Brasil. Durante a última convenção realizada em São Francisco, a NADA
SHOW, vimos e ouvimos muito sobre o futuro da mobilidade, acerca das novas tecnologias, aplicadas aos veículos
elétricos e autônomos, e, também, sobre a mudança, ou não, do comportamento do consumidor sobre “propriedade” ou “uso” dos veículos. E, ao contrário do que preconizam a mídia norte-americana e o Vale do Silício, o desejo
de possuir um carro próprio não é coisa de gente mais madura, como se pensava. Ao ouvir, diretamente, os clientes
potenciais, de diferentes idades (incluindo os millenials), verificou-se que a grande e esmagadora maioria prefere ter
um carro próprio ou, na melhor das hipóteses, aliar seu carro ao uso do transporte compartilhado, como UBER e Lyft,
em algumas ocasiões.
Certo é que foi desmistificada, também, que a economia, gerada pelo uso do carro, em detrimento dos custos da
propriedade, não compensa, ao menos para quem, como os norte-americanos, não quer perder 365 horas, ao ano, à
espera de alguém que lhe conduza para onde deseja ir. A liberdade, de ir e vir, tem um preço, e ele
é bem mais alto do que a economia, de US$9,44/hora, gerada pelos transportes compartilhados.
Mitos como esses, assim como a temeridade de que novas tecnologias, como as dos veículos
elétricos e autônomos, possam afetar a realidade dos Concessionários, também foram eliminados.
Aliás, essas tecnologias só deverão tornar-se realidade, nas ruas, daqui a mais de uma década.
Até lá, e mesmo depois disso, as Concessionárias continuarão existindo. Aliás, pelo que vimos
na NADA SHOW, existiremos de forma ainda mais consistente, pois novos serviços poderão ser
agregados ao cliente, já que nada nos impede de criar aplicativos de mobilidade e passar a fazer
parte da era tecnológica que nos favorece.
O que não muda e, aliás, parece ainda mais latente, é a necessidade de formação e capacitação
técnica de nossos profissionais. Nos Estados Unidos, há uma lacuna de 76 mil postos de trabalho,
por ano, nas concessionárias e, agora, foi criado um programa para solucionar essa escassez de
mão de obra. No Brasil, a FENABRAVE já vem escrevendo essa história há alguns anos, por meio dos
amplos projetos educacionais que, em 2019, terão nova roupagem e proposta ainda mais assertiva,
para alcançarmos maior produtividade e capacitação por parte de nossas equipes.
Pesquisas nos mostram tendências e, por essa razão, continuaremos realizando a Pesquisa de Relacionamento
com as Marcas, que também será modernizada, assim como já estamos delineando um novo estudo sobre o futuro
do nosso setor.
É certo que aprendemos muito quando conhecemos novas culturas e formas de atuação, de empresários do
setor, em outros países, como é o caso das convenções da NADA, nos Estados Unidos. E, por essa razão, a FENABRAVE
também continuará promovendo as Missões Educacionais no exterior, visando, por meio do benchmarking, propagar
o aprendizado às Redes de todo o Brasil e de todos os segmentos automotivos.
Mas, o que mais temos que aprender, com outros países, é a união que deve envolver o nosso setor, para que,
juntos, possamos continuar escrevendo a nossa história. Ninguém, além de nós mesmos e de nossos clientes, internos
e externos, deverá nos dizer como serão as nossas empresas.
Para isso, contudo, é preciso que estejamos num mesmo movimento. É imprescindível que cada concessionário se
una à sua Associação de Marca, assim como essa à FENABRAVE. Pois, assim como a NADA diz que cada concessionário
é a NADA e não apenas faz parte dela, aqui, no Brasil, cada Concessionário, por meio de sua Associação de Marca,
também é a FENABRAVE; é o Setor da Distribuição de Veículos.
Afinal, juntos, movemos o Brasil! Por isso, espero contar com todos em nossos eventos, em nossos projetos, em
nossas missões, para que mostremos, aos que duvidam de nosso futuro, que continuamos redigindo os nossos passos.
Que 2019 nos traga as bênçãos da união e da prosperidade!
Boa leitura e um ótimo ano!
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Projetos Educacionais ganham
novos modelos em 2019
FENABRAVE e FENACODIV inauguram novos modelos de projetos educacionais.
Com base em pesquisas feitas junto aos SINCODIV´s e a partir
da análise das necessidades das equipes de concessionárias
que participam dos cursos da Universidade Web Fenabrave, a
FENABRAVE e a FENACODIV estruturaram novas metodologias
para os seus programas educacionais, que serão implantados a
partir deste ano.
“O pilar educacional é essencial para o desenvolvimento e
aprimoramento do nosso Setor. Por meio desses novos projetos,
conseguiremos manter os nossos negócios sempre em evolução,
assim como os profissionais de concessionárias poderão aprimorar
suas carreiras, acompanhando as novas tendências de tecnologia
e, também, compreender as transformações pelas quais a jornada
de compra dos nossos clientes vem passando, podendo aproveitar
todas as oportunidades geradas neste novo cenário”, comentou
Alarico Assumpção Júnior, Presidente FENABRAVE/FENACODIV.
Mantendo o objetivo de promover capacitação e preparação
das equipes de colaboradores das Redes de Concessionárias de
todo o País, mesmo diante das necessidades impostas pela nova
realidade dos Sincodiv’s, o projeto educacional da FENACODIV,
anteriormente, denominado de Encontros de vendedores, passa
a se chamar FOCO 2019 – Fórum de Concessionárias, cujo nome
e logotipia foram desenvolvidos pela área de comunicação da
FENABRAVE. “Para auxiliar na divulgação, o logotipo do FOCO
2019 será personalizado, incluindo a logomarca do SINCODIV
promotor, em cada região, e, também, forneceremos um mídia
kit para promover o evento, contendo mensagens via WhatsApp,
E-mail Marketing, Banners Eletrônicos para sites, artes para
banners físicos e para cartazes, por exemplo”, afirmou Rita
Mazzuchini, assessora de comunicação institucional e imprensa
da FENABRAVE/FENACODIV.
O novo formato para o projeto foi planejado com base
nos resultados das pesquisas realizadas, diretamente, com os
SINCODIV’s, que originaram os temas a serem abordados nos
cursos e o formato (se turmas unificadas, de vendas e pós-vendas,
ou separadas por departamento).
Para apoiar o desenvolvimento desta nova fase, Dr. Samir
Dahas Bittar e Luiz Antonio Sebben, ambos Vice-Presidentes da
FENABRAVE/FENACODIV, passam a responder pela Área Educacional das entidades.
“Contamos com o apoio de profissionais e assessores da
FENABRAVE para estruturarmos este novo formato, que é autossustentável, por meio do qual atingiremos mais colaboradores das
Concessionárias, de forma ainda mais assertiva”, comentou Bittar,
a respeito do FOCO 2019.

“Neste novo modelo, o projeto passa a agregar mais valor às
ações dos SINCODIV’s em prol de seus filiados”, explicou Sebben.
Contando com o Patrocínio do Banco Itaú, cada um dos 23
SINCODIV´s terá uma verba destinada à realização do evento em
sua localidade e, caso algum Sindicato não queira realizar o FOCO
2019 em sua região, outros poderão realizar mais de um, conforme
lista de espera que já está sendo criada.
“Com o aporte financeiro do Banco Itaú, por meio da
FENACODIV, a gratuidade das inscrições, para os participantes,
será mantida neste novo formato, bem como as ações sociais
relacionadas aos donativos de alimentos e itens de higiene, que
garantiam as inscrições nos Encontros de Vendedores”, destacou
Alarico Assumpção Júnior.
Cada SINCODIV ficará responsável pela organização completa
do evento, como a escolha da data, local e horário, bem como
definirá os palestrantes, com base nos temas já elencados, previamente, no projeto aprovado pelo Itaú e pelos próprios Sindicatos.
Apesar da autonomia para desenvolvimento dos eventos, os
SINCODIV´s deverão encaminhar, à FENACODIV, previamente,
dados de cada ação, como nome e currículo dos palestrantes
escolhidos, para cada tema, assim como programação completa,
incluindo data, horário, local e formato definido. Tudo deverá
ser, antecipadamente, aprovado pelo Patrocinador Máster, que
também terá 30 minutos para exposição em cada edição do
FOCO 2019.
Segundo Amanda Sobral, supervisora de treinamento da
Universidade Web Fenabrave e apoiadora do FOCO 2019, as
pesquisas, realizadas, junto aos SINCODIV´s, apontaram que
muitos preferem fazer um evento único, reunindo equipes de
vendas e pós-vendas num mesmo ambiente, mas, outros, ainda
preferem manter o formato anterior, separando as equipes em
salas distintas. “Também o formato do evento foi remodelado.
Com base no Web SUMMIT 2018, realizado em Portugal, notamos que as pessoas perdem a concentração em palestras muito
longas. Assim, nos baseamos no modelo TED, que prevê palestras
altamente motivacionais e ricas de conteúdo, mas que ocorrem
em menos de 20 minutos e trazem mais interação com o público.
Revista Dealer
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Conheça os assuntos
abordados no FOCO 2019
Com isso, todo o evento FOCO 2019 terá uma carga horária total
de 2h30, com 3 palestras de 20 minutos cada, abordando temas
ligados à comunicação e negociação, ao futuro das concessionárias e, o mais pedido, que são os temas motivacionais”, afirmou a
supervisora.
O projeto foi apresentado aos SINCODIV’s durante a primeira
reunião promovida pela FENACODIV em 2019, realizada no dia 7
de fevereiro, na sede da entidade. “O projeto foi muito elogiado,
e estamos confiantes de que atenderemos, de forma singular, as
necessidades regionais do nosso Setor”, disse Alarico Assumpção
Júnior, Presidente da FENACODIV/FENABRAVE.
Após a reunião, todos os SINCODIV´s receberam o Formulário
de Intenção para realizar o evento em suas regiões, e 11 já respon-

Comunicação, Relacionamento e Negociação–
Técnicas para melhorar a comunicação, negociação e
relacionamento com clientes internos e externos
Inovação e Marketing Digital – O novo consumidor,
tendências, leads e a Concessionária do Futuro
Tema motivacional

deram, positivamente, sendo que o primeiro já está agendado para
o mês de abril, em Salvador-BA.
Para dúvidas ou sugestões, os SINCODIV’s poderão entrar em
contato com Amanda Sobral, pelo telefone 11 5582-0030 ou pelo
e-mail: amanda.universidade@fenabrave.org.br.

Novo formato, com mais
conteúdo e agilidade
A universidade Web Fenabrave também ganhou melhorias e
inovações neste novo ciclo. Uma das novidades é a criação de
um aplicativo, com acesso pelo celular ou tablet, que vai deixar o
método de ensino a distância ainda mais fácil e empolgante para
os colaboradores das Concessionárias.
A plataforma da Universidade Web Fenabrave também foi
reformulada, e contará com novo tutor pedagógico para orientar
cursos e professores. No site da Universidade estarão centralizadas
as mídias, como vídeos dos cursos já existentes e os novos, porém,
com algumas mudanças na metodologia. “Com a nova estrutura,
os cursos terão tutoria pedagógica e acompanhamento dessa
metodologia, que atenderá aos diferentes perfis de profissionais
das Concessionárias”, explicou Sebben.
Outra novidade é a possibilidade de arquivamento do conteúdo do curso. Com material em PDF, o participante poderá

baixar esse material para consultas posteriores. Além dos vídeos,
a plataforma disponibilizará, também, os cursos em áudio books e
podcasts, ou seja, o aluno poderá acessar diferentes materiais, de
forma bastante interativa, estimulante e de onde estiver. “A partir
de agora, o aluno não necessitará mais seguir uma trilha específica,
podendo acessar os conteúdos disponíveis na ordem que quiser.
Também os vídeos serão mais curtos, considerando os estudos
que comprovam o tempo máximo de absorção de conteúdo por
esse tipo de mídia”, comenta Amanda Sobral, supervisora da Universidade Web Fenabrave.
O valor de adesão/mensalidade da Universidade Web
Fenabrave será mantido em menos de R$ 8 por aluno, para as
Concessionárias, e a nova metodologia será implantada, em sua
totalidade, no início do segundo semestre.

Trilha sobre mídias sociais
A internet e, mais recentemente, as mídias sociais, transformaram o processo de compra do consumidor para produtos e,
também, para serviços. E, desta forma, as mídias sociais transformaram-se em parte estratégica nesse processo de compra
dos clientes.
Estudo recente da J.D.Power e portal iCarros traçou o perfil
e os principais hábitos envolvidos no processo de intenção de
compra no ambiente online, mostrando que 53% dos potenciais
compradores utilizam o Facebook durante a jornada de busca
por um automóvel. Também se destacam o Youtube, com 40%
e o WhatsApp, com 31%. Contudo, é preciso ter um planeja-

mento correto de ações e tomar alguns cuidados na utilização
desses canais.
Para ajudar as Concessionárias a aproveitar todos os recursos
das diferentes mídias sociais, disponíveis hoje, a Universidade Web
Fenabrave conta com cursos específicos sobre o tema.
No portal da Universidade Web Fenabrave estão disponíveis
os cursos de 8 horas de duração sobre A importância das Mídias
Sociais na Geração de Vendas e Como Construir um perfil vencedor no Linkedin? Em 42 minutos, o curso Direito Digital para
Concessionárias apresenta algumas regras e legislações para a
organização e segurança na atuação no mundo digital.

Mais Informações: tel.:(11) 5582-0045 – www.universidadefenabrave.org.br
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29º Congresso & ExpoFenabrave
acontece em agosto
Feira de exposições já conta com mais de 73%
dos espaços comercializados. Este ano, mais de
50 marcas são esperadas. O ITAÚ permanece
como Patrocinador Máster do evento que deverá
reunir mais de 3.500 visitantes diários.
No dia 6 de fevereiro, a FENABRAVE promoveu evento de lançamento do 29º Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado nos
dias 6 e 7 de agosto de 2019, no Transamerica Expo Center, em São
Paulo. Na ocasião, estiveram presentes potenciais expositores e
convidados que conheceram as novidades e a estrutura que será
oferecida aos visitantes.
O maior evento do Setor de Distribuição de Veículos do País
e o segundo do mundo, contará com dois dias de palestras, com
conteúdo direcionado para cada segmento automotivo, além dos
temas de interesse geral. O Banco Itaú permanece, pelo 13º. ano
consecutivo, como Patrocinador Máster do evento.
Com grandes expectativas de recorde de público, o Presidente
da entidade, Alarico Assumpção Júnior, considera o momento
bastante marcante para o Setor. “O mercado de veículos, no Brasil,
está em novo patamar. A economia segue em ritmo estável, com
viés de crescimento e o Governo Federal já demonstrou fôlego
para realizar as reformas necessárias para que o País volte aos
trilhos do desenvolvimento. É neste contexto que o nosso Setor
precisa aproveitar as oportunidades, buscando novas ferramentas
que contribuam para a melhoria da eficiência de seus negócios. O
objetivo do evento é, justamente, compartilhar, com os Concessionários, as melhores opções que existem no mercado, em produtos
serviços, além de mostrar ações que são sucesso mundial, em
gestão, no Setor”, comentou Assumpção Júnior.

ExpoFenabrave
O Diretor de Eventos da Reed Exhibitions Alcântara Machado, Leandro Lara, apresentou, aos potenciais expositores, toda a estrutura que estará disponível na área da
ExpoFenabrave. “A edição de 2018 foi espetacular, com
92% de índice de satisfação dos expositores. Para este
ano, o evento contemplará algumas novidades, como
as áreas Lyfe Style, WI-FI ZONE, entre outras que, certamente, atendem aos anseios de expositores e visitantes”,
explicou Lara, que adiantou que mais de 73% do espaço
da feira já estão vendidos.

Veja quem já confirmou presença na ExpoFenabrave e
as expectativas dos expositores
Empresas confirmadas
Auto Avaliar
Baitz
B3
Dealernet
Dealer Up
Eastman
Followise
Gestauto

Grupo Canopus
Gyon
Isoflex
Linx
NBS
Reweb
Syonet

“A Reweb participa da ExpoFenabrave há sete anos consecutivos e,
neste ano, dobramos a área do stand. Desde 2015, a empresa tem
crescido exponencialmente, e, neste momento, está passando por
uma grande transformação. Por isso, a participação neste evento é
primordial para a continuidade do crescimento dos nossos negócios.”
Filipe Ruga – Diretor Geral Reweb
“Esta será a primeira participação da Gestauto na ExpoFenabrave,
e estamos com expectativas muito positivas, pois estaremos
em contato direto com potenciais clientes, apresentando
uma excelente ferramenta para os Concessionários
rentabilizarem seus ganhos na gestão de seminovos.”
Felipe Muraski - Gestauto Brasil

Revista Dealer
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Agenda
Acompanhe os principais eventos em que a FENABRAVE
esteve presente, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019
JANEIRO
• Aconteceu, entre os dias 24 e 27 de janeiro, em San Francisco, Estados Unidos,
o NADA Show 2019, evento realizado pela NADA - National Automobile
Dealers Association, entidade que representa os Concessionários de
veículos daquele país. Na ocasião, participaram o Presidente da FENABRAVE,
Alarico Assumpção Júnior e outros representantes da entidade.

FEVEREIRO
• O Vice-Presidente da FENABRAVE, José Mauricio Andreta Jr., e Marcelo Franciulli,
Diretor Executivo da entidade, participaram, no dia 12 de fevereiro, em São Paulo,
do 20º Global Automotive Executive, evento realizado pela KPMG Consultoria.
• Representantes da FENABRAVE, no dia 13 de fevereiro, estiveram em Brasília
(DF), para encontro e apresentação do novo Diretor do Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN), Dr. Jerry Adriane Dias Rodrigues.
• Representantes da FENABRAVE participaram, no dia 14 de fevereiro, de um bate
papo sobre o mercado de veículos no Brasil, com investidores do Banco CITI.
• Diretoria Executiva da FENABRAVE, composta pelos Vice-Presidentes,
se reuniu em 20 de fevereiro, na sede da entidade, para discutir temas
importantes do Setor da Distribuição e da Federação, dentre eles o 29º.
Congresso & ExpoFenabrave, a evolução do estudo ICDP em 2019, além
do novo projeto educacional da entidade, que inclui o FOCO 2019, que
substituirá o Encontro dos Vendedores, e a Universidade Web Fenabrave.
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FENABRAVE
recebe visitas
O Vice-Presidente da FENABRAVE,
Dr. Samir Bittar, recebeu, na
sede da entidade, a visita de
Bruna Terra, responsável pela
área de Varejo de Autos, da
Google, no dia 10 de janeiro.
O Presidente e representantes
da Diretoria da FENABRAVE
recepcionaram, no dia 10 de janeiro,
na sede da entidade, Eduardo
Jin, Presidente da Hyundai, Angel
Martinez, Vice-presidente de
Vendas, Pós-vendas, Marketing,
Relações Públicas e Logística de
Veículos, Ricardo Martins, Diretor
Executivo Relações Governamentais,
Daniel Kelemen, Presidente da
ABRAHY - Associação Brasileira
dos Concessionários Hyundai,
e Roberto Faberge, Diretor
da ABRAHY. (foto abaixo)

entrevista

Charlie Gilchrist

Mão de Obra
especializada
preocupa setor,
nos Estados Unidos
Também presidente da Gilchrist Automotive - que inclui as franquias Buick-Chevrolet-GMC,
Chrysler-Dodge-Jeep-Ram, Ford, Nissan e Volkswagen, com cinco concessionárias na região
de Dallas-Fort Worth, o novo Presidente da NADA National Automobile Dealers Association,
para 2019, Charlie Gilchrist, 63, afirmou que a Concessionária é, de longe, o melhor e mais
eficiente modelo de distribuição de veículos do mundo - e continuará assim no futuro.
Em entrevista, exclusiva, à Revista Dealer, Gilchrist comentou alguns desafios que os
empresários norte-americanos do setor, sejam grandes ou pequenos, terão que enfrentar
nos próximos anos. “A lucratividade, no departamento de veículos novos, é um problema
sério. Isso significa que temos que ser melhores e mais criativos para administrar o resto
da loja. Devemos nos adaptar a essa realidade para sobreviver neste novo mundo”.
Outra questão, que preocupa a NADA, é a escassez de técnicos de serviços nas
Concessionárias. “Vamos precisar de mais 76 mil técnicos de serviço por ano, entre hoje
e 2026. Mas apenas cerca de 37 mil novos técnicos estão se formando a cada ano. Isso
significa uma falta de 39.000 técnicos por ano”, revelou o Presidente da NADA.

Revista Dealer: Como iniciou no setor da distribuição
de veículos?
Charlie Gilchrist: Me graduei como advogado, mas, baseados nas minhas notas, meus professores disseram que eu
poderia ser um professor de história (risos). Depois, cursei
administração e contabilidade e, tempos depois, comprei
minha primeira concessionária Ford, dando origem ao
grupo que tenho atualmente, com 8 concessionárias que
comercializam de 10 a 12 mil veículos por ano.
Revista Dealer: De que forma se uniu à NADA?
Charlie Gilchrist: Trabalho há cinco anos na NADA. Conheci a
entidade, no Texas, e nem sabia o que era a entidade. Fiquei
impressionado ao ver a paixão que as 190 pessoas, que
trabalham na entidade, têm pelo que fazem para proteger
o nosso negócio. Então, decidi me integrar ao time. Servir é
viver! É uma honra servir aos concessionários e, ter o apoio
desse time, é um conforto.
Revista Dealer: O número de concessionários
sofreu retração, em relação a 2018?
Charlie Gilchrist: Tivemos uma redução de 50 Concessionários
em 2018, mas isso é apenas um equilíbrio.
Revista Dealer: Neste evento, há membros de 37
países. Qual a importância dessas delegações
estrangeiras para a NADA e para o Setor da
Distribuição de veículos no mundo?
Charlie Gilchrist: Ter a presença da comitiva brasileira, por
exemplo, nos traz muitos benefícios, principalmente, no
que se refere à educação e às novas ideias. A interação dos
concessionários com as novas tecnologias. Temos que melhorar as nossas equipes e ter novas ideias, difundidas entre
os países que participam de nossos eventos, é uma honra.
Estamos muito gratos pela presença do Brasil.
Revista Dealer: Desde o ano passado, a convenção
passou a se chamar NADA SHOW e não há mais
temas. Por que houve essa mudança?
Charlie Gilchrist: Por uma questão política, acreditamos que
a NADA já é o maior evento do setor no mundo e este é, por
si só, o grande mote. Por isso, por sermos a voz da indústria,
nos Estados Unidos, não teremos mais temas em nossas
convenções. Essa é a mensagem a ser passada.
Revista Dealer: Como avalia o mercado em
2018 e as perspectivas para 2019?
Charlie Gilchrist: Esperávamos encerrar 2018 com 16,7 milhões
de automóveis e comerciais leves vendidos, mas terminamos com 17,3 milhões de unidades comercializadas. Não
foi incrível, mas foi um ano muito bom. Tivemos estímulos
do Governo em 2018, que reduziu os impostos, na medida

em que os gastos na compra de um carro passaram a ser
deduzidos no imposto de renda, e isso ajudou o setor. Agora, para 2019, estamos prevendo 16,8 milhões para autos
e leves e 490 mil caminhões. Essa é uma previsão saudável
para a indústria.
Revista Dealer: O consumidor norte-americano
continua com preferência por SUVs?
Charlie Gilchrist: Sim, estamos migrando de carros de menor
porte para SUV - Sport Utility Vehicules. Esse negócio está
crescendo com a redução de impostos. Atualmente, os
carros representam 30% do nosso negócio e os SUVs e caminhonetes representam 70%. Antes dessa redução de impostos, os carros representavam 50% do mercado. Agora vemos
uma tendência de crescimento permanente para SUVs.
Revista Dealer: Qual a avaliação da entidade
sobre os veículos elétricos?
Charlie Gilchrist: Os veículos elétricos são muito caros e
nosso governo apoia, com incentivos, mas projetamos
um crescimento moderado, deste tipo de veículo, que
deve representar cerca de apenas 6%, na venda de carros
novos, nos próximos 20 a 25 anos. Atualmente, os elétricos
representam 1,6% de todas as vendas. Mas, quanto mais
as montadoras fabricarem veículos elétricos, mais opções
terão os clientes. O grande desafio dos veículos elétricos
são o preço, a autonomia (150 a 200 milhas sem ter que
recarregar) e também as estações de recarga, que ainda
não há nos Estados Unidos. Atualmente, há 160 mil postos
de combustíveis e, para os elétricos, há 1.600 estações de
recarga. Com isso, a penetração dos carros elétricos será
muito mais lenta do que as montadoras acreditam. Foram
vendidos 280 mil carros elétricos em 2018, o que é muito
pouco, se comparados aos 17,3 milhões de unidades, no
total, comercializadas no país.

“Para 2019,
estamos prevendo
16,8 milhões para
autos e leves e 490
mil caminhões”.
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Revista Dealer: Sobre a Tesla estar tendo em prejuízo
e demitindo 7 mil pessoas, como avalia o problema
da falta de uma Rede de Concessionárias?
Charlie Gilchrist: A Tesla é uma boa empresa, com bons produtos. Vendeu, em 2018, 182 mil veículos elétricos, mas
a empresa não pode ter sucesso fabricando e, ao mesmo
tempo, vendendo os carros. Como a Tesla não tem Rede de
Concessionárias, está sofrendo com isso.
Revista Dealer: Sobre veículos autônomos, a NADA
acredita que terão mais espaço, nas ruas? Qual a
avaliação da entidade sobre essa tecnologia?
Charlie Gilchrist: Quanto à regulamentação de carros autônomos, nos Estados Unidos, temos uma lei federal e também
temos as leis de cada estado. A regulamentação de veículos
totalmente autônomos, quanto à lei federal, aborda mais
a segurança, e isso ainda não foi implementado. O que a
NADA pretende é ter uma regulamentação nacional sobre
segurança, que seja válida em todos os estados. Mas cada
estado tem sua própria legislação, que se sobrepõe à federal.
Esse é um assunto muito complexo, que envolve segurança
e franquias.
Quanto à penetração desses veículos no mercado, não
vemos isso como algo para breve. Talvez em 10 anos. Mas
o otimismo de antes está começando a diminuir, pois há
dúvidas sobre se os consumidores aceitarão esse tipo de
veículo. As pessoas gostam de dirigir seus carros. Tenho
certeza de que há uma parte da população que adotaria
o carro autônomo, mas não sei se em grande escala. Um
executivo da GM disse que o futuro da mobilidade, com os
carros autônomos, está muito mais longe do que a mídia
vem divulgando.

“Nosso maior desafio
é que os nossos
carros sejam baratos.
Mesmo com as novas
tecnologias, precisamos
que os veículos
continuem acessíveis.”
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É preciso ter muita estrutura até que o carro chegue às
pessoas, de forma segura e sem que precise de nenhuma
interação humana. Talvez seja um mercado futuro, para
atender às pessoas mais idosas ou as muito jovens, mas,
em geral, o norte-americano adora dirigir; é uma diversão
para ele.
Revista Dealer: Qual a frota circulante nos Estados
Unidos? Os autônomos já fazem parte desta frota?
Charlie Gilchrist: Há 266 milhões de veículos circulando no
país e nenhum autônomo, de fato. Existem 200, mas todos
estão em teste. No caso de caminhões, acredito que seja
ainda mais complicado que alguém compre um caminhão
autônomo, para transportar cargas valiosas.
Revista Dealer: As novas tecnologias impactam nas
relações entre Concessionárias e consumidores?
Charlie Gilchrist: As concessionárias estão diretamente envolvidas, pois são elas as responsáveis por repassar, aos clientes,
informações sobre a segurança, tecnologia e economia de
combustível envolvidas nos carros elétricos, por exemplo.
Isso leva tempo para explicar ao cliente, que não tem paciência para ouvir. Por isso, a maior parte dos consumidores
ainda não entende o que esses carros oferecem. Por exemplo, quando falamos dos benefícios de uma simples câmera
de ré, alguns ficam em dúvida, se têm ou não que olhar para
trás, ao manobrar, ou se podem confiar na câmera de ré.
Parece algo simples, mas não é. Há a necessidade de ter um
programa de educação em relação a essa aprendizagem,
sobre novas tecnologias, junto aos clientes.
Revista Dealer: Quais os principais desafios de sua
gestão e para o mercado norte-americano?
Charlie Gilchrist: Nosso maior desafio é que os nossos carros
sejam baratos. Mesmo com as novas tecnologias, precisamos que os veículos continuem acessíveis. Os fabricantes
estão ficando mais disciplinados e têm reduzido seus custos,
incentivos, e tudo isso está afetando o custo de produção
e os preços.
Outro desafio é em relação à mão-de-obra especializada
nas concessionárias. Precisamos de 76 mil novos técnicos
de serviços, por ano, em nossas empresas, e não temos tido
sucesso nesse recrutamento. O setor de concessionárias não
tem atraído candidatos, ao menos na área técnica, ainda
que o salário seja bom (em torno de US$ 67 mil ao ano) e
que estejamos dispostos a treinar e capacitar profissionais
sem experiência.

Por isso, criamos a Iniciativa da Força de Trabalho da
Fundação NADA, para combater a escassez crítica de técnicos de serviço do setor de varejo automotivo. Nosso futuro
depende da nossa capacidade de recrutar, treinar e reter
as melhores pessoas. As concessionárias americanas estão
enfrentando uma crise na falta de técnicos experientes em
serviços automotivos, e a National Automobile Dealers Association está se mobilizando.
Revista Dealer: Como funcionará essa Iniciativa?
Charlie Gilchrist: A Fundação NADA é a primeira do setor a
lançar, oficialmente, uma iniciativa de força de trabalho
com o objetivo de promover o valor dos trabalhos de
concessionária, especialmente, técnicos de serviços, nas
concessionárias de caminhões e automóveis. As redes, em
todo o país, geram mais de 1,2 milhões de empregos em
vendas, gestão e serviços. Os departamentos de serviços
estão especialmente críticos agora, quando milhares de
carros e caminhões ainda precisam de reparos após recalls
e manutenção programada e garantia.
O Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA estima
que 750 mil técnicos em automóveis estão, atualmente,
empregados na indústria automobilística. Somente concessionárias de carros novos empregam cerca de 317.000
técnicos de serviço. E estima-se que 250 mil técnicos, em
diesel, trabalhem na indústria de caminhões.
Nosso setor precisa de mais de 76.000 técnicos por ano,
até 2026, para preencher as vagas antecipadas de vagas. A
falta de funcionários da concessionária significa que milhares de empregos locais, bem remunerados, permanecem vazios, e teremos dificuldade em obter as pessoas necessárias
- com os conjuntos de habilidades necessárias - para atender
veículos na estrada. Em última análise, isso pode prejudicar
a saúde financeira de nossas lojas e nossa capacidade de
oferecer, aos nossos clientes, o melhor serviço possível.
O futuro do negócio automotivo está nos funcionários
que trabalham conosco, diariamente. Então, a NADA fez disso uma prioridade. Desenvolvemos a iniciativa de força de
trabalho da Fundação NADA nos últimos dois anos, depois
de identificarmos uma grande necessidade de harmonizar
os esforços de montadoras, centros de treinamento e concessionárias, no que se refere ao recrutamento de técnicos.
Aprendemos que havia pouca informação em centros de
treinamento, e é incrivelmente difícil, para um técnico em
potencial, encontrar informações claras sobre como obter
treinamento e certificação. Esse desafio também representa
um empecilho para muitas mulheres, que podem estar procurando emprego no mundo da tecnologia.

Por fim, percebemos que um dos nossos primeiros
trabalhos foi unir concessionárias, fabricantes e autopeças
para enfrentar, efetivamente, essa crise. Sabemos que cerca
de metade das vagas, em programas de treinamento das
montadoras, como o programa Asset da Ford ou o programa
T-10 da Toyota, ficam vazios a cada ano. Esses programas são
alimentadores diretos de concessionárias, e um dos nossos
objetivos é preenchê-los.
Nossos esforços incluem um novo site da Fundação
NADA - NADAFoundation.org - com o primeiro mapa de todas as instalações de treinamento certificadas pela ASE, em
todo o país. O site também apresenta vídeos, com técnicos
reais falando sobre seu trabalho e estilos de vida, e conteúdo
de mídia digital e social - todos focados no objetivo de promover o importante trabalho dos técnicos da concessionária
e seu valor para as comunidades locais. Também criamos um
folheto que qualquer concessionária ou associação estadual
pode criar, adicionando seu logotipo. A NADA também
alcançará formadores de opinião, como conselheiros de
ensino médio, administradores de faculdades comunitárias
e oficiais militares.

À esquerda, Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da
FENABRAVE, e o Presidente da NADA National Automobile
Dealers Association, para 2019, Charlie Gilchrist.
Revista Dealer
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NADA A
RECLAMAR!
Mercado norte-americano, de automóveis
e caminhões cresce em 2018 e deve gerar
mais 76 mil empregos diretos em 2019.
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Charlie Gilchrist,
novo Presidente
da NADA.

C
Wess Lutz,
Presidente da
NADA em 2018.

om 17,3 milhões de automóveis e cerca
de 490 mil caminhões comercializados
em 2018, os Concessionários norte-americanos, filiados à NADA- National Automobile Dealers Association
e ATD- American Truck Dealers, não
têm mesmo do que reclamar. Durante
a convenção NADA SHOW 2019, realizada no complexo
Moscone Center, na cidade de São Francisco – Califórnia,
mais de 22 mil participantes e 400 expositores puderam
comemorar os resultados que, segundo o novo Presidente
da NADA, Charlie Gilchrist, “não foram incríveis, mas muito
bons, graças a estímulos do Governo”.
Em seu primeiro discurso como presidente da NADA
em 2019, Gilchrist pediu a todos os concessionários que
se envolvessem na NADA, dizendo que o setor de varejo
de automóveis precisa de membros engajados e ativos da
associação “agora mais do que nunca”.
“Eu quero que você pense em sua associação como sua
segunda identidade”, disse Gilchrist, durante seu discurso
na convenção NADA Show 2019, em São Francisco. “A
NADA é uma parte de você e está sempre lá. Concessionária
é um grande negócio, seja se você está trabalhando nesse
setor há décadas ou se está apenas começando”, complementou Gilchrist, reforçando: “Meu desafio, para cada um
de vocês, hoje, é se envolver”, disse ele. “Você não é parte
da NADA. Você não é apenas “um membro” da NADA. Você
é a NADA”.
Seguindo o mesmo tom, o Presidente da entidade,
em 2018, Wess Lutz, abriu a International Round Table
(Mesa Redonda Internacional), falando, para membros
de 37 países (incluindo o Brasil, pela FENABRAVE) que a
indústria automotiva passará por uma evolução e não,
como alguns pensam, por uma revolução. “Nos últimos 25
anos, as vendas de automóveis continuam se expandindo
e assim permanecerão. Os jovens, que hoje pensam no
compartilhamento e no uso dos veículos, irão se casar, ter
filhos e irão comprar carros. Não irão usar o UBER a vida
toda”, declarou Lutz.
Para o fortalecimento do setor, Lutz propôs, assim
como seu sucessor, que a Indústria e as Redes de Concessionárias trabalhem juntas, em prol dos clientes.

Revista Dealer
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Lutz encorajou os concessionários de automóveis a continuar se adequando às mudanças,
ouvindo seus clientes e escrevendo a narrativa
sobre o futuro da indústria automotiva. “Não estamos lutando com o futuro. O estamos escrevendo”,
declarou, em seu último pronunciamento como
presidente da NADA.
Falando para uma plateia de mais de 7 mil
pessoas, Lutz reforçou a magnitude do setor, mencionando os números que compõem essa história:
“Vocês são pessoas que acreditam? Deveriam ser,
e lhes digo o porquê. 46 mil carros são vendidos
na América, todos os dias. 235 mil são vendidos,
no mundo, todos os dias. 80 milhões de carros foi
o total comercializado, mundialmente, apenas no
ano de 2018”.
Wess Lutz, presidente da Extreme DodgeChrysler-Jeep-Ram em Jackson, Michigan, liderou a
entidade durante o ano de 2018, no qual as vendas
de automóveis novos superaram, novamente, 17
milhões de unidades, enquanto alguns continuavam
a prever o fim da propriedade de veículos pessoais
nos Estados Unidos. “Quando viajei, ao redor do
mundo, em 2018, meu maior conhecimento foi o
seguinte: muitas pessoas querem escrever nossa
narrativa. Eles dizem que os concessionários estão
lutando contra o inevitável, que a mudança está
chegando, e nós não gostamos disso”, disse Lutz,
rebatendo: “A verdade é que amamos mudança”.
Para ele, “alguém precisa dizer, ao Vale do Silício
e Wall Street, o que o cliente está, realmente, pensando. Bem, permita-me contar a eles”, ironizou Lutz:
“As pessoas valorizam a conveniência acima de tudo;
valorizam a liberdade acima de tudo. A capacidade
de, simplesmente, se levantar e ficar sem esperar
por alguém. Isso significa liberdade. É por isso que
as pessoas têm muito pouco interesse em abrir mão
de seus carros, apesar do que Wall Street ou o Vale
do Silício dizem”.
Na avaliação de Lutz, “Os clientes não mudarão
seu estilo de vida, por inteiro, apenas para se encaixar
na narrativa de alguém. E eles, certamente, não vão
parar de dirigir ou de possuir seus próprios veículos
apenas porque alguém, em Wall Street ou no Vale do
Silício, quer que eles o façam”, sentenciou o ex-Presidente da NADA.

Jonathan Collegio, vice-presidente
senior de relações públicas da NADA
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Disrupção na indústria
Desde o ano passado, a NADA vem realizando pesquisas para apurar
se, de fato, o futuro da propriedade de carros estará comprometido,
em detrimento ao uso compartilhado. Além disso, também as novas
tecnologias, entre veículos elétricos e autônomos, rondaram as teses
defendidas pela entidade norte-americana que, este ano, revelou
novos estudos sobre a chamada disrupção da indústria automotiva.
Segundo Jonathan Collegio, vice-presidente senior de relações
públicas da NADA, muito se fala sobre o futuro das concessionárias e
do uso ou propriedade dos veículos, “mas, o que é, de fato, verdade?”,
questionou o executivo, durante a Mesa Redonda Internacional,
realizada no dia 24 de janeiro, em São Francisco - CA.
A entidade decidiu ouvir a chamada “disrupção”, do ponto de
vista dos consumidores e, para isso, foram entrevistadas 1.200 pessoas, em Los Angeles, em 2018. Entre o público pesquisado, foram
incluídos os chamados millenials (jovens entre 18 e 35 anos de idade).
“Para surpresa de alguns analistas, o resultado revelou que, do
total entrevistado, 89% pretendiam manter um carro próprio ao invés
de usar, exclusivamente, os serviços de transporte compartilhado”,
afirmou Collegio.
Ao dividir os entrevistados, entre os millenials e as pessoas acima
de 35 anos de idade, ainda assim, 81% dos jovens preferem manter
carros próprios, contra apenas 19%, que se manifestaram a favor de
apenas usar serviços como UBER e Lyft.
Entre o público mais maduro, acima de 35 anos, 93% disseram
não abrir mão de ter a propriedade sobre seus carros, contra 7% que
admitiram poder usar, exclusivamente, carros compartilhados.
Para 93% dos pesquisados, a propriedade de um carro representa
liberdade e, para 7%, ter um automóvel significa “confusão”.
Também na relação custo-benefício, a propriedade sai ganhando.
Ao considerar que, cada pessoa realiza uma média de 10 viagens
de carro ao dia (nos Estados Unidos), e que, a espera média por um
UBER ou Lyft é de 6 minutos, essa pessoa estará “perdendo” 1 hora
ao dia, apenas aguardando o serviço de transporte compartilhado.
Contudo, segundo os estudos realizados, quem utilizar serviços
compartilhados estará economizando US$3.445,00 por ano, em
detrimento dos custos de ter um carro próprio (incluindo impostos,
seguro, estacionamento, etc).

automotiva: Revolução ou Evolução?
Pesquisa entrevistou 1.200 pessoas
entre 18 e 35, em Los Angeles, em 2018,
sobre para saber o que pensam sobre
o futuro do automóvel. Os resultados
surpreenderam alguns analistas:

Carro próprio ou compartilhado?

89%
próprio

Economia não compensa

Para o vice-presidente sênior de relações públicas da NADA,
quando colocada na ponta do lápis, não há vantagem real na utilização dos serviços de compartilhamento de transporte, ao menos,
para o público norte-americano, para quem tempo é dinheiro. “Se
considerarmos que, ao perder uma hora ao dia, aguardando pelo
serviço compartilhado de transporte, uma pessoa estará perdendo
365 horas ao ano, e se dividirmos a economia gerada pela utilização
desse serviço, em detrimento do investimento para manter um veículo próprio, chegaremos a uma economia de US$9,44 a hora. Na
pesquisa que realizamos, 88% das pessoas disseram que, ao usar o
serviço compartilhado, a economia valeria a pena se fosse superior
a US$15,00, e 50% das pessoas falaram que as horas de espera só
compensariam diante de uma economia de mais de US$50,00 a hora”,
revelou Jonathan Collegio.
Dizer que ter um carro não é um bom negócio, pois não o usamos
100% do tempo, é uma inverdade, na avaliação de Collegio: “Se fosse
assim, ninguém compraria uma casa já que, na maioria dos casos, só
a utilizamos para dormir”, conclui o executivo.

Elétricos e Autônomos ainda geram polêmica

Segundo Andy Koblenz, vice-presidente executivo jurídico e
de relações regulatórias da NADA, a entidade também quis ouvir a
opinião pública sobre a tecnologia dos carros que envolvem a sigla
ACES- Autônomos, Conectados, Elétricos e Compartilhados (Autonomous, Connected, Electric and Shared). “Há muito investimento
sendo feito em carros elétricos, como pela Tesla, Volkswagen e outras
marcas, mas as vendas desses veículos não estão crescendo. Em 2018,
apenas 1,2% dos carros comercializados, nos Estados Unidos, eram
elétricos. Na Califórnia, onde está o Vale do Silício, 4% das vendas
foram de carros com essa tecnologia”, ponderou o executivo, para
quem o futuro de crescimento mais provável seja para os chamados
carros híbridos.
Para Koblenz, o entrave não passa apenas pelo preço ou autonomia. “A questão é que os carros elétricos demandam uma mudança
na vida das pessoas. Ainda não há como recarregar as baterias em
vários locais, e há pessoas que moram em casas sem garagem, o
que as impede de recarregar o veículo durante a noite. Além disso,

11%

compartilhado

Carro proporciona liberdade?

93%
sim

7%
não

os consumidores não querem ter de trocar a bateria do carro a cada
100 mil quilômetros”, adverte o vice-presidente da NADA.
Já sobre os carros autônomos, a expectativa da entidade é que o
mercado norte-americano comece a absorver essa tecnologia daqui
a uma década apenas. “A tecnologia vem avançando rápido, mas sua
implantação não, pois depende de uma legislação específica para
cada estado e também existe resistência por parte do consumidor,
que se preocupa com a cybersegurança e com sua privacidade”,
explicou o executivo.
A pesquisa, realizada pela NADA, indicou, no entanto, que 53%
dos entrevistados comprariam um carro autônomo sendo que, 80%
o fariam por questões de segurança. “Atualmente, 34 mil pessoas
morrem, ao ano, em acidentes nas estradas, e a maior incidência é decorrente de falha do motorista. Mas, já foi provado que só ocorre um
acidente a cada 90 milhões de milhas, o que demonstra que o computador não é melhor motorista que o homem”, defendeu Koblenz.

Mudança legal e de hábitos

Para os especialistas da NADA, a única forma de alterar os hábitos
e decisões dos consumidores norte-americanos, sobre ter um carro
próprio, será o Governo impor taxas ou limitações como quanto
aos espaços para estacionamento, a proibição do tráfego em determinados horários ou, ainda, a imposição de cotas de vendas para
determinados veículos como, por exemplo, elétricos.
“Para muitos, há vantagens em ter um carro próprio e também
usar um serviço compartilhado, por exemplo, para ir a uma festa.
Mas essa deve ser uma decisão da pessoa e não do governo, que
vem sofrendo pressões do UBER e Lyft para reduzir a propriedade
de carros”, conclui Koblenz.
Revista Dealer
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Em outubro de 2018, Lutz falou à Automotive Press Association,
em Detroit, e desafiou a imprensa automotiva sobre o futuro do
transporte pessoal nos EUA - incluindo falsos relatos de que os
serviços de compartilhamento são preferíveis à propriedade de
veículos pessoais, porque são menos caros. “Wall Street alegou
que ter um carro custa mais, a longo prazo, do que usar o Uber
ou o Lyft. Você sabe o que é a realidade? Se você confiar apenas
nos serviços de passeio para se locomover, vai custar-lhe o dobro
do que possuir um veículo pessoal”, lembrou Lutz, finalizando:
“Devemos, sempre, questionar as previsões sobre o nosso setor,
especialmente, quando nossos clientes estão nos dizendo algo
diferente. Portanto, continue escrevendo este roteiro, continue
procurando uma melhor experiência para o cliente e continue
definindo esse setor”.

Mercado Digital amplia potencial de vendas

A expansão do mercado, para as Concessionárias é uma tendência verificada por Diego Sansor, vice-presidente internacional
da CarGurus, empresa especializada em conectar tecnologias a
favor dos negócios automotivos. “O mercado digital cresceu mundialmente e, com ele, mais pessoas passaram a estar conectadas.
Ou seja, aumentou o volume de clientes, já que esse universo
digital forma um ecossistema perfeito para os concessionários.
O UBER e o Lyft, por exemplo, são transportes por aplicativo, e as
concessionárias também poderão ser, agregando esses serviços
para seus consumidores”, alertou Sansor.
Para ele, o processo de disrupção, no consumo de veículos,
passa não apenas pela tecnologia como, também, pela legislação.
“Existem países em que carros movidos a diesel são proibidos”,
exemplificou o vice-presidente da CarGurus, concluindo: “Se conseguirmos conectar todas as novidades, ganharemos mais mercado”.

Falta de técnicos preocupa setor

Ao contrário do Brasil, que ainda amarga mais de 12,5 milhões
de desempregados, ter escassez de oferta de técnicos de serviços,
como mecânicos, parece surreal, mas, nos Estados Unidos, é isso
o que vem acontecendo. Atualmente, existem 76 mil vagas para
técnicos de serviços nas mais de 16,7 mil Concessionárias de automóveis e comerciais leves, e nas 1.502 de caminhões. Preencher
essas vagas é uma meta a ser atingida até o final de 2019, mas a
tarefa não parece fácil.
Esse problema fez a Fundação NADA anunciar, em 25 de janeiro, a criação de sua Iniciativa de Força de Trabalho, que inclui o
lançamento de um novo site, voltado para o consumidor. O www.
nadafoundation.org foi desenvolvido para promover o valor de
empregos técnicos e fornecer o caminho para a formação profissional, incluindo programas de treinamento e oportunidades de
bolsas de estudo para aspirantes a técnicos de Concessionárias.
Vale ressaltar que as Concessionárias norte-americanas
empregam mais de 319.000 técnicos de serviço, em todo o
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Diego Sansor, vice-presidente
internacional da CarGurus.

país, e esses profissionais ganham, em média, US$ 61.067, por
ano, mais benefícios e, no caso de gerentes, a renda ultrapassa
US$100 mil anuais.
Mesmo com essa oferta de salário, as Concessionárias estão
enfrentando uma escassez crítica de técnicos de serviços que,
segundo a avaliação da NADA, tende a piorar nos próximos anos,
se não for resolvida.
As faculdades técnicas e os programas de treinamento, dos
Estados Unidos, formam, aproximadamente, 37.000 novos técnicos
de serviço por ano. No entanto, o setor precisa substituir cerca de
76.000 técnicos todos os anos, apenas para acompanhar as aposentadorias e os novos empregos gerados nas Concessionárias, o
que provoca uma falta anual de 39.000 técnicos treinados.
Para preencher essa lacuna, a Iniciativa da Força de Trabalho
da Fundação NADA tem, como objetivo, promover os benefícios
desses trabalhos e facilitar o aprendizado das pessoas interessadas
sobre as oportunidades de treinamento.
Para operacionalizar as ações, a Fundação NADA anunciou
uma rodada inicial de doações para essa Iniciativa, incluindo: US$
50.000 da National Auto Auction Association (NAAA); US$ 50.000
da PACCAR; e US$ 25.000 da Porsche. A Fundação NADA doou mais
US $ 250.000 para o esforço.
“Até hoje, não havia um esforço coordenado, em toda a
indústria, para aumentar o número de técnicos treinados. Mas,
graças à Iniciativa da Força de Trabalho, da Fundação NADA, e ao
lançamento do site nadafoundation.org, finalmente, agora há”,
disse o Presidente da NADA 2019, Charlie Gilchrist, reforçando:

Mercado de caminhões
Em reunião, realizada com Alarico Assumpção Júnior, Presidente
da FENABRAVE, Jodie Teuton, Presidente da ATD- American Truck
Dealers (divisão da NADA), comemorou os resultados de vendas
de caminhões, médios e pesados, em 2018, nos Estados Unidos.
Com crescimento global de 17,5%, foram comercializados 487.848
caminhões no ano passado, sendo que o segmento de pesados
aumentou 30,3% na comparação com 2017.
E as projeções, para 2019, apontam para a manutenção do
crescimento das vendas, no patamar de 18%, mas com viés de
estabilidade para os próximos anos. “Em função das novas tecnologias, aplicadas para reduzir a emissão de poluentes, os caminhões
ficaram mais caros, além dos impostos pesados, que variam entre
4% a 8%, e que chegam a 12% para o caso de caminhões classes 7
e 8 (pesados). Por isso, a partir de 2020, a tendência é de o mercado
se estabilizar”, comentou Teuton.
Diante desses dados, os 1.800 concessionários de caminhões,
filiados à ATD, deverão se expandir até 2020, porém, a tendência
de consolidação, em grupos entre 10 a 20 empresas, permanece
no mercado estadunidense, segundo Jodie Teuton. “Tudo dependerá da localização pretendida, pois há áreas que já não é mais
possível ter uma concessionária, de acordo com as estratégias de
geomarketing”, afirma Teuton, que também é vice-presidente da
Kenworth of Louisiana, grupo com concessionárias de caminhões
em sete localidades no estado (Baton Rouge, Houma, Lafayette,
Lake Charles, Monroe, Nova Orleans e Shreveport), uma concessionária Hino, em Baton Rouge, e Southland Truck Leasing em todos
os locais onde o grupo atua.
Além das áreas para expansão, segundo a Presidente da ATD,
o setor de caminhões vem observando os mesmos entraves que
a NADA em automóveis, para atrair mão de obra especializada, na
área técnica de serviços/mecânicos. “Existe um estigma de que
não há prestígio em trabalhar em concessionária. Por isso, temos
muita dificuldade em atrair profissionais, ainda que tenhamos de
treiná-los”, afirmou Teuton, lembrando que, além da campanha
nacional, promovida pela Fundação NADA e do novo website
(NADAFoundation.org), lançado em 25 de janeiro, a entidade conta
com uma academia para a formação de mecânicos de manutenção,
cálculos, leis e novas regulamentações, entre outros, com duração
de um ano e meio, e com aulas em horários que não atrapalham
o trabalho.

Segundo ela, “depois de falar com a Casa Branca, em junho passado, ficou claro que a nação inteira está passando por uma crise
na força de trabalho e nossas concessionárias não estão imunes.
Precisaremos de milhares de técnicos qualificados nos próximos 10
anos, ou nossos departamentos de serviços - e clientes - poderão
ser impactados”, revelou Teuton.
Sobre a lucratividade das empresas, a Presidente da ATD revelou que o setor de caminhões busca atingir taxa de absorção
de 100% (atualmente, está em 90%) e que a maior rentabilidade
não vem de grandes frotas, mas do relacionamento com clientes
menores. “Para atender usinas e auxiliar nas colheitas, trabalhamos
no campo, criando oportunidades de novos negócios. Devemos
construir o consumidor e oferecer, a ele, peças e serviços de manutenção em campo”, concluiu Jodie Teuton, que agradeceu a
presença da delegação brasileira no evento, ouviu, do Presidente
da FENABRAVE, o perfil do setor de caminhões no Brasil e recebeu
o convite para participar do 29º. Congresso & ExpoFenabrave, que
acontece em agosto, em São Paulo. “O setor de caminhões evoluiu
muito, no Brasil, nos últimos 15 anos. A gestão das Concessionárias
ficou mais profissional e o alto nível de qualidade dos produtos
exigiu investimentos expressivos por parte das empresas, que
passaram a ter perfil de Família Empresarial ao invés de ser Empresa
Familiar”, comentou o Presidente da FENABRAVE.
Teuton disse que o mesmo vem ocorrendo nos Estados Unidos
e aproveitou para elogiar as mudanças na condução política, que
vêm ocorrendo no Brasil, com o novo Governo.

“Nossa força de trabalho é o nosso melhor ativo, como concessionários, mas é preciso recrutar, treinar e reter as melhores pessoas,
se quisermos continuar oferecendo, aos nossos clientes, a melhor
experiência possível”, concluiu. (acompanhe entrevista, exclusiva,
com Charlie Gilchrist, nesta edição).
Além do site e do mapa interativo de oportunidades de
treinamento e bolsas de estudos, o site da Iniciativa de Força de
Trabalho inclui:
• Novas histórias em vídeo, onde técnicos falam sobre o trabalho e o estilo de vida da carreira.
• Um esforço integrado de marketing digital para aumentar as matrículas em programas de treinamento, voltado
à tecnologia automotiva – especialmente, programas

patrocinados por montadoras, que capacitam milhares de
estudantes, todos os anos, para atuar nas concessionárias
de suas marcas.
• Uma presença robusta em conferências e eventos nacionais
de treinamento, para promover os benefícios das carreiras de
técnicos, junto a conselheiros de ensino médio, faculdades
comunitárias, oficiais militares, em suas bases, e em grandes
conferências, como a SEMA.
• Pesquisa econômica para determinar a melhor forma de
recrutar e reter técnicos.
• A possível criação de uma rede nacional de eventos, de feiras
de carreira, para reunir estudantes, centros de carreira e revendedores para oferecer empregos em suas comunidades.

Alarico Assumpção Júnior, Presidente da
FENABRAVE, Jodie Teuton, Presidente da ATDAmerican Truck Dealers (divisão da NADA).
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Kate Cole fala sobre vida,
liderança e negócios
Durante a chamada Openning Session (Sessão de Abertura)
da convenção NADA SHOW 2019, a palestrante Kat Cole, COO &
Presidente da FOCUS BRANDS na América do Norte, disse que
uma pessoa de sucesso jamais questiona seu sucesso; apenas o
persegue continuamente e, como consequência, atinge ainda
mais sucesso.
Palestrante, convidada para a sessão de abertura da NADA
SHOW 2019, Cole se tornou vice-presidente aos 26 anos de idade,
passando a presidente da Cinnabon, aos 31 anos. Atualmente, preside o grupo Focus Brands, que comanda as empresas SchotzKy´s,
Carvel, Cinnabon, Jamba Juice, McAlisters Deli, Moes, e Auntie Anne´s, todas do ramo alimentício, totalizando 6.400 lojas, presentes
em 60 países e que fatura US$ 3 bilhões ao ano. “Não é um negócio
grande, mas, também, não é pequeno”, avalia Cole.
Conectada, com o mundo, por meio das redes sociais, como
Facebook, Twitter e Instagram, a líder investe, ainda, em start ups
e ações humanitárias.
Kat Cole lembrou que sua história de vida começa na Flórida, tendo duas irmãs e sendo a filha mais velha de uma mãe solteira, separada
do pai alcoólatra. Quando a mãe se separou do pai, ela tinha apenas 9
anos de idade. Aos 15 anos, Cole passou a ser a figura paterna para as
suas irmãs. Graduada no ensino médio, ao entrar na faculdade, foi em
busca de trabalho, para ajudar nas despesas da casa. Iniciou a carreira
como hostess em um restaurante. Já aos 19 anos, a rede de restaurantes lhe deu a oportunidade de viajar o mundo, para ajudar a ampliar
e estruturar a rede. “Aos 20 anos, eu ainda me sentia uma estudante,
mas tive de amadurecer, pois me mudei para Atlanta, onde vivo até
hoje, em função do trabalho”, declarou Cole.
Conforme o grupo crescia, ela crescia junto e, aos 26 anos,
tornou-se vice-presidente da Focus Brands. Entre os desafios, Cole
recebeu a incumbência de multiplicar o negócio durante a crise de
2008. “Como fazer isso?”, questionou-se, à época.
A forma como encarou esse desafio lhe deu alguns ensinamentos, sobre “como liderar pessoas, em tempos de mudanças, como
extrair o melhor de nós em qualquer tempo, principalmente, nos
mais dinâmicos, excitantes e dramáticos períodos. E a primeira lição
é que nada acontece sem as pessoas. É preciso envolvê-las, treiná-las e, principalmente, ouvi-las, para vencer desafios”, disse Cole.
Com 8 diferentes marcas, com propósitos distintos, Cole disse
que foi preciso saber desenvolver negócios para sorvetes, biscoitos, sucos, pretzels, etc. Na terceira geração da franquia, o grupo
percebeu que era necessário estar perto do cliente, e ouvir o que
ele dizia, pensava e queria. “As pessoas dizem o que você precisa
mudar, mas algumas empresas não têm a coragem de lhes perguntar, e isso é um grande erro”, garantiu.
A começar pelos próprios funcionários que, segundo ela, sempre sabem o que deve ser melhorado na empresa, mas não têm
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coragem de dizer, a menos que sejam incentivados a isso. “Fazemos
análises, contratamos consultorias, levamos um tempão para chegar
a uma conclusão para uma mudança que, se tivéssemos ouvido os
colaboradores, já teríamos feito antes”, comentou, acrescentando:
“Lembro de quando minha mãe me chamou para falar da separação com meu pai. Ela estava nervosa, trabalhava como secretária
e estava totalmente sem recursos para criar três filhas sozinha. Ela
me chamou e disse: ‘Chega, vou me separar do seu pai’. E eu, aos 9
anos de idade, lhe respondi, sem chorar: Por que demorou tanto? Já
deveria ter feito isso há muito tempo”, comentou Cole, advertindo
a plateia: “Por isso, ouçam as pessoas que estão perto de você, pois
elas, normalmente, sabem o que você deve fazer, mas não têm a sua
autoridade e autonomia para isso”, concluiu.
Case Cinnabon – Durante a recessão, em 2010, Cole enfrentou o desafio da crise norte-americana, que provocou a retração nas vendas
de alimentos também. Os produtos da Cinnabon continham açúcar, e as pessoas diziam que não queriam consumir açúcar. Outro
desafio era que todas as lojas estavam estabelecidas em shoppings
centers, com aluguéis caros e que estavam com menor frequência
de visitantes (isso, antes da alta penetração do e-commerce no
mundo). E, por último, o preço dos produtos também passou a
ser maior do que o consumidor estava disposto a pagar. “Nosso
negócio dependia das viagens de turistas e de compras que faziam
e, durante a crise, as pessoas pararam de viajar e de comprar”,
lembrou a executiva.
Após 3 anos de vendas em queda e com um terço dos franqueados Cinnabon com problemas financeiros, o que não encorajava outros empresários a entrarem no negócio, Cole repensou
a estratégia. “Se o modelo de negócio era trágico, para a época, a
marca, ao contrário, era amada e tinha credibilidade no mercado.
Os produtos tinham alta qualidade, reconhecida. Como sou uma
pessoa acostumada a ter expectativas baixas, pois essas são fáceis
de superar, me comprometi, inicialmente, com meus franqueados,
a ajudá-los a se recuperar, pois eles não queriam deixar o negócio,
gostavam de trabalhar com a marca Cinnabon”, contou Cole,
acrescentando: “mas eles tinham deixado de acreditar no negócio,
e pararam de investir. Foi quando lhes disse que eles tinham um
ótimo negócio em mãos e que deveriam lutar para mantê-lo. Não
fazia sentido perder franquias, enxugar o número de lojas, pois
deveríamos estar preparados para quando a economia voltasse
a se recuperar”.

Como parte do planejamento, Cole não fez nada nos restaurantes, durante 60 dias. Fez três perguntas:
“Qual é o nosso negócio? Vendas ou Serviços?”. Se não souberem a resposta, devem ir atrás para descobrir. Temos que saber
o que o nosso cliente valoriza em nosso negócio, que nós não
estamos valorizando.
Ao contrário da primeira pergunta, a segunda refere-se a
descobrir por que os clientes estão dizendo “não” para os nossos produtos ou lojas. O que nós estamos valorizando que eles
(clientes) não valorizam ou deixaram de valorizar? Eles podem
ter mudado o estilo de vida, podem não se importar mais com
algumas coisas e sim com outras. Então, continuar fazendo
tudo da mesma forma, como fazíamos há 10 ou 15 anos, será
desperdício de tempo, dinheiro e energia. Margem perdida é
tudo o que você realiza para o cliente e ele, simplesmente, não
se importa, não valoriza.
“Se você pudesse dizer apenas uma coisa que deveria mudar no seu negócio, qual seria?”. “Se pudesse fazer apenas uma
mudança, qual seria?”. Pergunte isso a todos, na sua companhia.
Faça essa pergunta e terá respostas que te ajudarão muito a
desenvolver mudanças positivas em suas empresas. Gaste duas
semanas para isso, mas pergunte
a todos mesmo. “O que você faria
para se tornar mais produtivo? E
deixe que o funcionário lhe responda apenas um item, uma coisa que
faria para isso”.
Segundo Cole, ela costuma fazer
o exercício da terceira pergunta todos os anos, e vem obtendo excelentes resultados. “Muitas vezes, o vendedor tem uma visão diferente do
gerente sobre o mesmo problema,
mas, usualmente, as soluções estão
relacionadas”, garante a executiva.
“Como líderes, os empresários
devem ter coragem não apenas para
ouvir suas equipes mas, principalmente, fazer algo a respeito”,
alerta Cole, lembrando que os funcionários têm total interesse em
colaborar para que a empresa evolua, pois dela dependem seus
familiares também.
Quando Cole questionou suas equipes e franqueados, sobre o que poderia ser feito a respeito da Cinnabon, ela ouviu:
“Deveríamos ter embalagens menores, com porções menores
e mais baratas”. “Após 25 anos na empresa, jamais havia ouvido
isso. Então, além dessa informação, pensamos no estilo de vida
das pessoas, mais preocupadas com as calorias que consomem.
Então, decidimos fazer embalagens menores, mais baratas e com
menos calorias, substituindo o açúcar, sem mudar o sabor do
produto (cinnabon), mantendo, no entanto, o mesmo tamanho.
Com isso, os cinnabons passaram de 800 para 500 calorias. Depois, lançamos tamanhos menores, com menos de 300 calorias,
ao preço de US$2,99 e foi um sucesso. Mas, na verdade, quando
perguntamos ao cliente se ele viria mais vezes na loja se os cinnabons tivessem menos calorias, a resposta foi “não”, mas quando
perguntamos se ela gostaria que os doces tivessem menos calorias, a resposta, imediata, foi “sim, claro”. O que ocorre é que os

líderes estão preocupados com vendas, com lucratividade, e se
esquecem de pensar no que o cliente quer. Por isso, não fazem
as perguntas certas”, sinalizou Cole.
Além dessas mudanças, a Cinnabon passou a negociar espaços
com parceiros para que pudesse estar dentro de restaurantes, por
exemplo, como parte do menu deles. “Tínhamos produtos com credibilidade e não havia porque termos rejeição. Com isso, triplicamos
os nossos resultados, estando presentes em vários outros lugares,
além das 600 lojas que já tínhamos. Não apenas saímos da crise, mas
crescemos durante a recessão”, contou Kate Cole.
Ela reconhece que, muitas vezes, uma empresa tem medo de
fazer parceria com outra que atua no mesmo ramo, “mas esse medo
inibe o crescimento”, diz Cole.
Para ela, quando se tem sucesso e se quer mais sucesso, é
preciso fazer parte de um processo de mudanças constantes, de
evolução. Mas, muitas vezes, ficamos inebriados com o sucesso que
alcançamos e o conforto gera inércia. Temos que saber que se nós
não fizermos algo diferente, a concorrência fará e roubará o nosso
mercado. Simples assim”, advertiu a Presidente da Focus Brands.
Para ela, é preciso ter, ao mesmo tempo, equilíbrio, para tomar
decisões acertadas, pois, nem sempre, é responsável fazer mudanças em determinados momentos.
É preciso ter responsabilidade e
recursos para isso.

“Ouçam os que estão
perto de você, pois eles,
normalmente, sabem o
que você deve fazer, mas
não têm a sua autoridade
e autonomia para isso”.

Lição de Vida – Para finalizar a palestra, Kat Cole lembrou da lição mais
importante que recebeu, de sua
primeira chefe, quando, aos 18 anos,
era hostess em um restaurante. Na
época, para ajudar a mãe, ela trabalhava em três lugares e costumava
chegar atrasada ao restaurante. Sendo uma ótima funcionária, contudo,
sua chefe, Bonnie, que era extremamente respeitada e admirada por
todos, a chamou para uma conversa
que marcou sua vida: “Veja, você é uma ótima funcionária, é ótima
com os clientes, é ótima com seus colegas, mas eu tenho um negócio para tocar e preciso saber se posso contar com as pessoas
das quais eu dependo. Quando eu preciso, muitas vezes, você não
está aqui. Então, se eu puder contar com você, investirei no seu
desenvolvimento na empresa, pois você tem muito potencial, mas
não sei se você está interessada nisso ou se será capaz de fazer isso”.
Após essa conversa que, segundo Kat Cole, foi em tom respeitoso, firme, direto e muito transparente, ela percebeu que deveria
estar comprometida com o que fazia. Largou os outros empregos
e passou a se dedicar ao trabalho, se auto motivando e crescendo,
tornando-se Presidente de um grupo expressivo.
Sobre como estimular as pessoas e lidar com diferentes
perfis, seja de clientes ou colaboradores, Cole foi direta ao
concluir: “As pessoas interagem com você se você demonstrar
que se importa com elas. Se não se importar, elas não serão suas
aliadas. Ao contrário, trocarão você e sua empresa por outro
emprego, que talvez pague apenas um dólar a mais por hora.
Ou seja, não haverá comprometimento e, sem isso, nenhuma
empresa se desenvolve”.
Revista Dealer
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Randy Barone
Usados: como tornar esse negócio lucrativo
Com a queda de 50% nos lucros nas vendas de veículos usados,
nos Estados Unidos, nos últimos dois anos, os lojistas precisaram
pensar em alternativas criativas para tornar esse negócio lucrativo,
novamente. Em sua apresentação, na convenção NADA Show 2019,
Randy Barone mostrou, aos participantes, que os Concessionários
precisam se afastar das estratégias antigas de acúmulo de grandes
estoques, aquisição de veículos a preços elevados e buscar novas
oportunidades de vendas, para driblar o cenário atual de prejuízos.
De acordo com Barone, que é presidente da Pearl Technology
Holdings LLC. Barone, e trabalha, há 30 anos, com gerenciamento
de vendas na indústria automotiva, os concessionários norte-americanos perdem, atualmente, US$ 85 na venda de cada veículo
usado, o que não faz o menor sentido para os negócios. Por isso,
o especialista defende que práticas de compra de veículos em
leilões, muito comum nos Estados Unidos, devem ser muito mais
técnicas, com avaliações precisas sobre o carro de interesse para
que, assim, a loja não perca dinheiro na hora da revenda. “Além
disso, é preciso diversificar a procedência desses carros usados e
definir uma política de compra e venda em sua loja”, recomenda.
Para ele, o Setor da Distribuição está em constante mutação
e, por isso, é imprescindível que a empresa adapte seus processos
para poder crescer, ou seja, inovando, criando novas estratégias.
“As oportunidades são muito melhores do que podemos pensar”,
enfatizou o especialista.
Dentre as oportunidades de novos processos, Barone citou
exemplo de sucesso, de empresas que passaram a atuar, de forma
diferenciada, no segmento de veículos usados, seja comprando o
veículo, diretamente do proprietário, ou utilizando ferramentas
digitais, como software e aplicativos de acompanhamento dos
anúncios dos concorrentes ou de relacionamento para encontrar
o veículo em alta no mercado ou para acompanhar a concorrência,

o mercado, antes da tomada de decisões. “Existem concessionárias
que vão até a casa do cliente pegar o carro que ele quer vender e
até que pagam por indicações de veículos à venda”, exemplificou.
Um ponto enfatizado pelo consultor é o empenho da equipe
de vendas. “Todos precisam estar na mesma sintonia. O vendedor,
quando passa a gerente, tem de estar estimulado, constantemente,
e ser capaz de responder porque está comprando determinado
modelo e quanto terá de lucro quando este for vendido”, explica
Barone, que defende a venda de usados como grande geradora
de lucros para as lojas, mas que, para isso, é necessário que sejam
conhecidas todas as informações para uma boa gestão do estoque,
como a média de idade da frota, preço médio dos veículos, dentre
outras.
Para esta gestão, o presidente da Pearl Technology Holdings
LLC sugeriu que a Concessionária utilize diferentes ferramentas
digitais de acompanhamento, que poderão estar sempre à mão
do gestor, apoiando a tomada de decisão, e ainda defendeu que a
propaganda de veículos usados deve ser feita de forma eficiente,
conhecendo e medindo os resultados de cada investimento, e que
o site, com todas as informações e atualizações possíveis dos modelos, é um grande atrativo. “No mesmo dia em que o carro entra no
estoque deve ser colocado no site da loja, e as atualizações feitas na
sequência, mas com agilidade. Neste contexto, o CRM também tem
papel importante para converter em vendas o interesse do cliente
que clicou no modelo”, ponderou Barone, que ainda apresentou
algumas estratégias de atração de clientes, como a de distribuir
panfletos em estacionamentos, oferecendo uma proposta de compra para proprietários de modelos que estão em alta no mercado.
“É importante mudar a mentalidade do negócio. Ao invés de
pensar em estabelecer metas de vendas, pense em gerar oportunidades”, finalizou.

“Todos precisam estar na mesma sintonia. O vendedor, quando
passa a gerente, tem de estar estimulado, constantemente, e
ser capaz de responder porque está comprando determinado
modelo e quanto terá de lucro, quando este for vendido”.
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Michael Tamas
Protegendo seu processo de vendas com a Amazon.
É preciso ser um disruptor!
Os processos de vendas, no varejo, estão em plena transformação, e muitas empresas, de diferentes segmentos, estão se
apresentando como verdadeiros disruptores desses processos,
conforme apresentou Michael Tamas, Vice-Presidente da American
Financiamentos e Serviços Automotivos.
Por outro lado, outras empresas estão fechando as portas, por
falta de disponibilidade de se modernizarem e se adequarem para
oferecer experiências ao cliente, que, por sua vez, espera por transparência, engajamento e agilidade. Com base nos exemplos da Apple
e Amazon, Tamas elencou alguns aspectos utilizados por essas empresas, que podem ser levados para o dia a dia das Concessionárias.
É o caso das compras totalmente online. “Essas empresas têm
um alcance muito maior do que as de paredes de concreto. Seus
processos online são transparentes, proporcionando, ao comprador, visualizar, com clareza, todas as etapas do processo de compra,
como, por exemplo, qual será a taxa paga em cada etapa, por exemplo. Isso aumenta a confiança do cliente na loja”, explicou o executivo,
que ressaltou o fato dessas marcas estarem treinando os clientes
para comprarem qualquer coisa neste processo, o que as torna
concorrentes de qualquer outra loja, de qualquer outro segmento.
Tamas sugere que um site bem montado, com área de preenchimento de dados para análise de crédito, avaliação do usado e
agendamento de test-drive, possibilita uma avaliação mais profunda sobre o funil de vendas, além de cortar etapas do processo feito
na loja, reduzindo a ansiedade gerada no cliente. “As prioridades
dos clientes mudaram, passaram de economizar dinheiro para
economizar tempo. Ainda que seja para gastar um pouco a mais,
o cliente vai preferir reduzir o tempo que gastará na sua loja comprando um veículo”, explicou.
A Amazon é a grande responsável por tornar a compra online
atrativa, na medida em que torna o processo simples e ágil, tendo
se transformado de livraria online para uma gigante, responsável
por 4% de todas as vendas de produtos variados nos Estados Unidos. “A empresa fez duas coisas: tornou a compra um processo fácil
(com apenas um clic você tem o que deseja, sem passar por muitas
telas) e se atentou às avalições dos clientes.
Seguindo a filosofia de que o cliente escolhe o produto, decide
quando recebê-lo e, se não gostar, pode devolvê-lo, Tamas apresentou um exemplo da Carvana, que vende veículos pela internet e
oferece test-drive ao cliente para que possa experimentar o veículo,
por alguns dias, antes de efetivar a compra.
Segundo o executivo, considerando que é importante que a
Concessionária conheça, em que etapa do funil de compra o cliente
está, até chegar à loja. “A maior parte dos clientes faz 75% desse
processo de forma online. Por isso, é frustrante, para eles, chegarem
à Concessionária e terem de recomeçar esse processo ou ficar esperando para que o carro do test-drive seja preparado. O vendedor
tem de saber em que etapa o cliente está”, argumentou Tamas, que
considera o site da loja primordial para que se obtenha o máximo
de informações possível para conhecer o perfil desse cliente.

O segundo aspecto relevante, destacado na experiência da
Amazon, está na avaliação dos clientes. Segundo Tamas, a empresa
direcionou especial atenção às avaliações dos clientes, deixadas
no seu site. “Você pode usar essas informações em seu benefício.
Se atente às palavras que estão sendo utilizadas nos comentários,
ouçam o que eles querem contar e usem isso em seu planejamento
de marketing. Eles podem estar falando da sua empresa de uma
forma que você nunca imaginou”, sugeriu o executivo.
Tamas também destacou a necessidade de se olhar para dados
analíticos e os utilizar em estratégias de atração de clientes, na
medida em que conseguem identificar suas potenciais compras ou
consumo de serviços. “Olhem para as mídias sociais, identifiquem
os perfis dos clientes e relacione aos seus interesses, entendam
seus hábitos. Essas informações são fáceis de serem adquiridas.
Com isso, crie uma estratégia de vendas, uma promoção, por
exemplo”, explicou Tamas, que ainda lembrou que já está se tornando comum, nas estratégias de vendas, o uso de ferramentas
de geolocalização, que identificam a chegada de clientes em lojas
concorrentes e disparam notificações de promoções e mensagens
de atração.
Para Tamas, é preciso, cada vez mais, rever processos, e modernizá-los, utilizando a tecnologia já disponível. “É preciso colocar seus
processos à prova, não se pode mais fazê-los do jeito antigo. Seu
concorrente não é mais, apenas, a Concessionária do fim da rua, mas,
sim, a Amazon, que mudou toda a dinâmica de compra”, concluiu.

“Você pode usar as
informações, escritas pelos
clientes, em seu site, em
seu benefício. Se atente às
palavras que estão sendo
utilizadas nos comentários,
ouçam o que eles querem
contar e usem isso em seu
planejamento de marketing.
Eles podem estar falando da
sua empresa de uma forma
que você nunca imaginou”.
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matéria de capa

Eventos marcam NADA SHOW 2019
A Comitiva da FENABRAVE participou de vários eventos durante
a NADA SHOW 2019. Reuniões, jantares e coquetéis marcaram
os momentos de integração associativa no evento.
Na agenda da FENABRAVE estiveram eventos como a International Round
Table e Programação Exclusiva da JD Power, realizados no dia 24 de janeiro,
além do Almoço com a Indústria – realizado no dia 25 de janeiro.
Acompanhe, a seguir, outros eventos que contaram com
a participação de representantes da Federação.

ALADDA realiza primeira reunião do ano
Durante a primeira reunião da ALADDA em 2019, realizada em
São Francisco, o atual presidente da entidade, que representa 18
países latino americanos, Guilhermo Prieto Treviño, que também
comanda a AMDA (associação mexicana), abordou temas políticos,
econômicos e setoriais que envolvem a América Latina. Entre eles,
mencionou o roubo de combustível, as Eleições na Argentina,
criticou os Governos Populistas em alguns países (como Colômbia
e Venezuela), que provocam tensões políticas, implicando em
possível perda de governabilidade e abalam o setor automotivo,
assim como avaliou a relação entre México e Estados Unidos, ainda
pendente de solução.
Também a imigração de nicaraguenses e mexicanos para os
Estados Unidos, o permanente conflito entre as Coreias do Norte

e Sul, o Brexit na Inglaterra e as questões do meio oriente foram
mencionados, como pontos preocupantes, por Treviño. “Os problemas não são recentes, mas alguns se tornaram preocupantes e
a ALADDA deve estar atenta, individual e coletivamente. Juntos,
devemos encontrar os melhores caminhos para fazer o setor prosperar, em cada país-membro”, concluiu o Presidente da ALADDA.
Cada país realizou a apresentação de sua realidade política,
econômica e relatou o desempenho do Setor da Distribuição de
Veículos em 2018 e as projeções para 2019. Sobre o Brasil, Alarico
Assumpção Júnior e Ricardo Lima, Presidente e Vice-Presidente da
FENABRAVE, respectivamente, comentaram sobre o novo Governo,
seus desafios e sobre o balanço positivo do setor em 2018, que
deve continuar este ano.

À esquerda, o Presidente da FENABRAVE participa
de reunião da ALADDA. Acima, Presidente da
ALADDA, Guillermo Prieto Treviño (ao centro).
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Jantar e Coquetel
marcam presença da
Rede Hyundai
Integrantes da Comitiva da FENABRAVE participaram de jantar,
realizado no dia 24 de janeiro, pela ABRAHY- Associação Brasileira
dos Concessionários Hyundai, no Waterfront Restaurant, localizado
no píer 7, da marina de São Francisco.
O evento reuniu Concessionários Hyundai, representantes
da HMB e parceiros da ABRAHY que, a convite do Presidente da
Associação, Daniel Kelemen, formaram o grupo que participou da
NADA SHOW2019.
No dia 26, o atual Presidente da Hyundai Américas, Mr. William
Lee, que atuou na Presidência da HMB, até meados de 2018, recebeu os Concessionários brasileiros da marca, lideranças da ABRAHY,
além do Presidente da FENABRAVE e outros representantes da
Federação, em um coquetel no famoso espaço The Village.

Coquetel NADA

Acima, delegações estrangeiras, no International Louge,
durante NADA Show 2019 - FENABRAVE se integra
ao grupo. Abaixo, Concessionários e representantes
do Setor no Brasil, participam do evento.

No início da noite de 26 de janeiro, o Presidente da NADA
em 2018, Wess Lutz, recebeu convidados na cobertura do
hotel Intercontinental, e conversou com o Presidente da
FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, sobre a realidade
do setor nos Estados Unidos e no Brasil.
Na opor tunidade, Assumpção Júnior também
pôde conhecer o novo Presidente da NADA, para 2019,
Charlie Gilchrist, para o qual oficializou convite para o
29º Congresso & ExpoFenabrave, que acontece em agosto
deste ano, em São Paulo.

Presidente da FENABRAVE, ao centro, com os
Presidentes da NADA 2018 (dir.) e 2019 (esq.).
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SETOR

Nas mesas interativas, de 43 polegadas,
e sensíveis ao toque, o cliente configura
os modelos, escolhe cores, opcionais,
acessórios e serviços adicionais.

CONCESSIONÁRIA DIGITAL:
O FUTURO JÁ CHEGOU!
Oferecer ao cliente experiências positivas e ainda aproximá-lo das Concessionárias tem
sido um desafio para o Setor da Distribuição. No Brasil, realidade virtual, conectividade e
interatividade já estão presentes nas lojas, dando início a um novo modelo de negócio.
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tecnologia digital abriu uma infinidade de oportunidades para o
Setor da Distribuição. Uma delas
é um novo modelo de lojas, que
visa oferecer aos clientes uma
experiência diferenciada com
a marca e com os produtos por
meio de ferramentas digitais, conectividade e muita
interatividade. No Brasil, algumas marcas já deram
seus primeiros passos, no sentido de inserir este
novo conceito em suas Redes.
Segundo Franscisco Trivellato, consultor e
especialista no Setor da Distribuição de Veículos,
toda essa realidade, de oferecer experiências para
o cliente, ainda é nova para todos. “Por isso, não
é possível afirmar que as Concessionárias serão
totalmente digitais, porque a jornada de compra
é iniciada pela internet, mas o comprador ainda
quer ver o carro, fazer o test-drive, e isso é feito nas
Concessionárias”, explicou.
Inaugurada no fim de 2018, a Concessionária
Digital Fiat Amazonas, localizada em área nobre de
São Paulo, na Avenida Pacaembu, foi a primeira loja
da marca, no mundo, a oferecer ao cliente algumas
inovações no processo de atendimento e compra
do veículo.
O tamanho da loja chama a atenção. São 300 m²,
com três modelos no showroom, muito diferente da
área ocupada pelas convencionais, que chegam a 6
mil m², em algumas capitais. A mudança também
está na identidade visual, que passa a ser diferenciada do restante da Rede.

Franscisco Trivellato

Tai Kawasaki

“Manter uma Concessionária, com as atuais
estruturas, nos grandes centros urbanos, requer um
alto custo de investimento por metro quadrado. Essa
nova estratégia coloca a marca em pontos relevantes
das cidades, em um espaço muito menor, com custo
proporcionalmente menor. É uma oportunidade
para o empresário repensar o modelo de negócio”,
explica Tai Kawasaki, Diretor de Desenvolvimento de
Rede da FCA para a América Latina.
Para Kawasaki, este novo conceito do negócio
propicia a reestruturação e readequação dos espaços das atuais lojas, que poderão ampliar suas áreas
dedicadas ao pós-venda, por exemplo.
Os modelos em exposição contam com totem
digital, nos quais estão disponíveis as informações
e detalhes do produto e, com auxílio dos óculos de
realidade virtual, o cliente conhece detalhes de cada
modelo e depois faz um test-drive, acompanhado de
um especialista do produto, já que o vendedor, neste
novo conceito, passa a ser chamado de especialista
em negociação, e entra em cena para concluir o
processo de venda.

Ao entrar na nova concessionária digital, o cliente se identifica
diretamente em um totem de autoatendimento e recebe um QR
Code, impresso ou via SMS, que será utilizado em outras etapas
do processo de interação nos diversos ambientes da loja.
Revista Dealer
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Pablo Di Si

Com esta mesma linha, de oferecer uma experiência digital e independente, a Volkswagen
iniciou, no fim de 2018, seu projeto piloto com 10
Concessionárias mais enxutas, com cerca de 90m².
A ideia é que os clientes, ansiosos por tecnologia,
possam conhecer o portfólio da marca por meio de
recursos digitais. “Esse é um projeto da montadora,
compartilhado com a Rede de Concessionárias”,
contou Pablo Di Si, Presidente da Volkswagen para
o Brasil e América Latina, durante a inauguração da
loja em São Paulo, a Caraigá.
De janeiro a março de 2019, as lojas, participantes do projeto, serão equipadas com ferramentas digitais como os óculos de realidade
virtual, que permitem, ao cliente, entrar em todos

os modelos da gama da VW. Pela tela de 55 polegadas, ele configura o modelo, faz comparações
entre as opções desejadas e confere as condições
de compra e financiamento.
O conceito de Concessionária digital da VW,
porém, ganha novos espaços, na medida em que
leva o showroom para qualquer lugar, uma vez que
a equipe de vendas também está digitalizada. Pelo
celular, o vendedor consulta informações sobre os
produtos e seus concorrentes e dados do estoque,
atualizadas, diariamente, o que possibilita fazer
uma venda em qualquer ambiente, mesmo fora da
Concessionária. “Cada vez mais teremos Concessionárias pop ups, ou seja, vendedores atuando em
locais de grande fluxo de clientes, aproveitando

Com a palavra, a Rede

28

“Nossa expectativa, para este ano, é de continuar
crescendo como no ano passado. Nesse sentido, o
Projeto Ilha Digital, que começou a ser implantado
no Brasil, pela Volkswagen, sempre dentro do
espaço físico ou, diretamente, relacionado a uma
Concessionária, e que prevê a existência de 100
Ilhas Digitais, até dezembro, vem somar a essa
performance. Acredito que este novo instrumento
de vendas e de atendimento diferenciado ao cliente
vai surpreender a todos nós, dado o seu poder de
persuasão, praticidade e inovação. A Volkswagen sai
na linha de frente com esse serviço, e o melhor, com
tecnologia largamente nacional.”

“Recebemos com muita satisfação o fato de termos
um Concessionário Fiat no projeto pioneiro de
Concessionário Digital. Este novo modelo é uma
realidade, porém, acredito que ainda há muito a
avançar. Já possuímos uma grande interatividade,
com canais cada vez mais próximos do cliente,
facilitando e aproximando ainda mais o nosso
público na realidade e-commerce. O showroom
virtual será fundamental estarmos mais próximos
aos clientes em lugares que muitas vezes não
comportam uma concessionária plena. Além disso, a
redução de custos será de extrema rele vância para a
continuidade do nosso negócio.”

Luiz Eduardo Guião – Presidente da Assobrav – Associação Brasileira de
Distribuidores Volkswagen

José Carlos Dourado de Azevedo Júnior – Presidente da ABRACAF – Associação
Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat
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eventos. Essa tecnologia permite que a Rede possa
estar mais perto do cliente, aproveitando todas as
oportunidades de aproximação e relacionamento”,
projeta o executivo.
Diante de tantas opções trazidas ao Setor, pela
tecnologia, Trivellato acredita que as próprias marcas estão fazendo seus testes para se aproximar dos
clientes, oferecendo novas experiências. “O foco
é o consumidor e, acima de tudo, conhecer suas
preferências, acompanhar seus anseios e vender o
produto que ele espera”, conclui o consultor.
No Pós-Venda – As tecnologias digitais não são exclusividades da área de vendas das Concessionárias. No
Brasil, a Ford usará a tecnologia de realidade aumentada na área de serviços de pós-venda.

As oficinas das Concessionárias da marca passarão a contar com acompanhamento, em tempo real,
de especialistas da fábrica, sempre que necessário,
para tirar dúvidas sobre o diagnóstico e solução de
problemas técnicos complexos dos veículos.
O projeto piloto, nomeado Assistência Técnica
Remota com Realidade Aumentada Ford, terá início
no primeiro semestre de 2019, em 10 unidades de
diferentes regiões do Brasil, com expansão prevista
para 2020.
Os mecânicos usarão óculos especiais, com
câmera e microfone, para inspecionar o veículo e se
comunicar com engenheiros da fábrica que, por sua
vez, acompanharão, na tela do computador, o que o
técnico está vendo, com auxílio de recursos gráficos
que facilitam a transmissão das instruções.

Realidade
aumentada
possibilitará
comunicação direta
entre técnicos das
oficinas da Rede
Ford e engenheiros
da fábrica.
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UM ANO PROMISSOR!
O ano de 2018 surpreendeu expectativas e o cenário político e econômico
estão mais promissores para a consolidação das vendas de veículos no País.
Projeções para 2019 dão conta de novos saltos de crescimento nas vendas.

N

o ano passado, mesmo com
tantas dúvidas geradas pelos
três grandes eventos - greve dos
caminhoneiros, Copa do Mundo
e as incertezas das eleições - as
vendas de veículos superaram as
expectativas e registraram crescimento pelo
segundo ano consecutivo, confirmando que a
retomada do mercado é para valer. Foram mais
de 3,6 milhões de veículos, considerando todos
os segmentos, alta de 13,58% sobre 2017.
Para o Presidente da FENABRAVE, Alarico
Assumpção Júnior, o resultado foi a conjunção
de alguns fatores. “Iniciamos 2018 com uma expectativa de alta moderada, porém, em função
da melhora gradativa da economia, ao longo
dos meses, e do crescimento da confiança do
consumidor e de investidores, o mercado de
veículos respondeu positivamente, sem se
abalar, até mesmo, no período pré-eleitoral”,
comentou Assumpção Júnior, que ainda citou
a queda da taxa de juros e a melhora da inadimplência como agentes impulsionadores
da oferta de crédito, principalmente, para as
vendas de automóveis e comerciais leves.
É com essa expectativa que a FENABRAVE
projeta, para 2019, um novo ciclo de crescimento, 10,1% superior sobre o ano passado,
para todos os segmentos juntos, o que deve
somar um volume próximo de 3,9 milhões
de veículos.
As vendas de automóveis e comerciais leves
devem continuar avançando neste ano, porém,
em ritmo menor, na casa dos 11%, o que deve
elevar o mercado ao patamar das 2,7 milhões
de unidades.

Além da melhora do índice de confiança do
consumidor brasileiro, em muito, impulsionada pela queda na taxa de juros, o Presidente
da Federação atribui a expectativa positiva,
também, ao mercado de crédito. “O índice
de aprovação dos financiamentos melhorou
muito, passando de três aprovações, a cada 10
pedidos de financiamentos, para mais de seis
fichas aprovadas, atualmente. Isso é reflexo da
inadimplência que tem caído, o que favorece o
apetite dos bancos”, pontou Assumpção Júnior.
(Veja nas páginas 31 e 32, as expectativas para
cada um dos segmentos).

Alarico Assumpção Júnior,
Presidente da FENABRAVE.
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A indústria – Com seus principais mercados eternos, Argentina e México, com sérios problemas,
o peso do mercado interno passa a ser muito
maior para as montadoras, em 2019.
As perspectivas da Anfavea, sobre a economia brasileira, são positivas, com bons sinais
de recuperação dos níveis de emprego, na
medida em que a confiança dos investidores,
empresários e consumidores permaneçam em
alta. “Além disso, a retomada dos investimentos em infraestrutura e a safra, que pode não
ser recorde, mas, certamente, estará muito
próxima disso, também contribuirão para um
cenário positivo para o mercado de veículos
no País”, comentou Antonio Megale, Presidente
da Anfavea.
Economia e Política – Embora, no atual momento,
o cenário econômico brasileiro esteja em situação bem mais confortável, do que um ano
atrás, o Governo Federal terá desafios bastante
árduos a resolver.
“Um deles e, certamente, o mais fundamental para assegurar alguns dos compromissos
assumidos durante a campanha eleitoral, é o
da Reforma da Previdência, o que garante uma
economia de R$ 1 trilhão, em 10 anos”, comentou a jornalista e economista Denise Campos
de Toledo, durante palestra feita na reunião
da FENACODIV com os Sincodiv’s, realizada na
sede da FENABRAVE, em São Paulo, no início
de fevereiro.
“O foco nessa discussão”, garante a economista, “está na redução dos privilégios de
algumas classes, como a dos militares, Forças
Armadas, na definição da idade mínima para
homens e mulheres e do gatilho para evitar
novas revisões periódicas. O encaminhamento da Reforma da Previdência vai exigir uma
estratégia que passa pelo alinhamento do
governo para resolver as divergências internas,
articulação política para as discussões com o
Congresso, o que inclui negociações com as
lideranças da Câmara e do Senado e também
das bancadas. E, ainda enfrentar as pressões
corporativas e da sociedade”, explicou a jornalista, que é colunista da Rádio Jovem Pan.
Outras pautas relevantes, que estão na
agenda do Governo, são a Reforma Tributária, investimentos em infraestrutura, privatizações, concessões e a desburocratização,

além de uma das bandeiras de campanha, a
questão da segurança pública. “Será necessário manter o compromisso com o ajuste
fiscal para a redução do déficit com as contas
públicas e da carga tributária sobre os investimentos, algo que a equipe do Presidente
Jair Bolsonaro já demonstrou intenção de
realizar, para que, desta forma, possa assegurar a criação de mais empregos”, comentou
a jornalista.
No longo prazo, Denise Campos de Toledo defende que o Governo necessitará criar
condições para que o crescimento econômico se consolide e, então, obter resultados
como a redução do Custo Brasil, melhoria da
infraestrutura e logística, retomada de superávits, melhora do ambiente de negócios e a
relação crédito versus consumo.

Antonio Megale,
Presidente da
Anfavea, e Denise
Campos de Toledo,
jornalista e
economista.
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Projeções FENABRAVE 2019
Setor

Automóveis e Comerciais Leves

Caminhões

Ônibus

10,1%

11%

15,4%

17,9%

Implementos Rodoviários

Motocicletas

Tratores

Colheitadeiras

8,8%

7,3%

1,15%

1,85%

Sérgio Zonta

Caminhões e
Implementos Rodoviários
O segmento de caminhões fechou em 2018 com crescimento de 46,79% sobre 2017, e deve manter esse
viés de alta para este ano, porém em compasso mais lento. Segundo Vice-Presidente da FENABRAVE
para o segmento, Sérgio Zonta, o crescimento das vendas de caminhões deve continuar consistente,
atrelado ao PIB, estimado na casa dos 2,3% e à safra agrícola, que deve ser uma das melhores da
história. “Ainda estamos em uma base de vendas muito baixa, mas já podemos ficar aliviados e
confiantes de que, gradualmente, voltaremos aos patamares de vendas maiores”, ressaltou Zonta.
Em 2019, a entidade acredita que haverá expressivo aumento nos níveis de financiamentos
para o segmento de pesados. “Com a queda na inadimplência do setor, os bancos de
mercado de das montadoras estão facilitando o acesso ao crédito para caminhões,
oferecendo taxas mais atraentes do que as do FINAME, BNDES”, explica Zonta.
Para o segmento de implementos rodoviários a expectativa acompanha a dos caminhões, por
isso, a FENABRAVE calcula que em 2019 este Segmento deve crescer 8,8% sobre o ano passado.
32

Revista Dealer

Motocicletas

Carlos Porto

O Segmento de Motocicletas deixou para trás os anos de retração, apontando vendas 10,47%
maiores em 2018, na comparação com o ano anterior, voltando aos números positivos.
Com a inversão da tendência, a FENABRAVE confia que o mercado possa ultrapassar as 1 milhão
de unidades neste ano, o que representa 7,3% de avanço sobre 2018. “A oferta de crédito para o
segmento, principalmente para os modelos de baixa cilindrada, que representam a maior fatia
do mercado, deve continuar em expansão, resultado da queda na inadimplência no segmento”,
defende Carlos Porto, Vice-Presidente da FENABRAVE para o Segmento de Motocicletas.
Segundo Porto, o crescimento econômico e o nível de emprego em elevação trazem boas perspectivas
para o Segmento de Duas Rodas. Além disso, a participação do Consórcio deve continuar significativa
no segmento, que tem, atualmente, fatia de 30% sobre os créditos concedidos”, completa Porto.

Tratores e Colheitadeiras

Marcelo Nogueira

Os segmentos de Tratores e Colheitadeiras, que vêm, nos últimos anos, apresentando
uma melhora gradativa e consistente, mesmo nos períodos de crise econômica, devem
ter novos ciclos de crescimento em vendas, ainda que mais modestos.
A projeção da FENABRAVE aponta para alta de 1,15% nas vendas de tratores e de 1,85%
para as vendas de Máquinas Agrícolas. Para o Vice-Presidente da FENABRAVE para o segmento,
Marcelo Nogueira, o desempenho das vendas em 2019 estará totalmente relacionado aos recursos
liberados pelo BNDES. “Em 2018, os recursos não atenderam ao aumento da demanda por
financiamentos com recursos do BNDES, por meio do Moderfrota. Se não forem adicionados algo
em torno de R$ 3 bilhões, o crescimento do setor estará comprometido”, alertou Nogueira.
Segundo Nogueira, os produtores estão mais atentos à compra de máquinas e equipamento com alta
tecnologia embarcada, para atender às necessidades da agricultura de precisão e conectividade exigidos nos
processos mais eficientes de plantio em busca da redução de custos e aumento contínuo de produtividade.
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Expectativas positivas
para 2019 no mercado
de automóveis dos EUA

Tereza Maria Fernandez

Muitos analistas mantêm receio em relação ao desempenho
da economia dos EUA para o ano de 2019.

O

comportamento do mercado financeiro, em
especial das bolsas de valores, cuja volatilidade
e tom de pessimismo precificaram estas expectativas, com alguma antecedência, no final do
ano passado, provocou a elevação das taxas de juros por
parte do FED, ao longo de 2018, o que reforçou a avaliação
negativa dos analistas.
Por outro lado, outros analistas, inclusive aqueles do FMI,
ainda esperam um crescimento relevante no PIB do país,
para 2019 e 2020, entre 2,5% e 1,8%, respectivamente. Esta
é, também, a avaliação do economista da NADA - National
Automobile Dealers Association,Patrick Manzy, cujas projeções se mantém muito próximas do FED.
Esta visão, mais otimista, foi comprada, no início deste
ano, quando Jerome Poweel, presidente do FED, mudou
totalmente o seu discurso, sinalizando a manutenção das
taxas de juros neste ano.
Na visão dePatrick Manzy, os juros não deverão ultrapassar os 3,0% em 2019 e os 3,25% em 2020, o que vai contribuir
para as vendas do mercado automotivo. Neste patamar, ele
acredita que a elevação do preço do carro não será obstáculo para a venda de automóveis novos. Lembremos que
a Associação é Republicana e tem uma visão otimista do
Governo Trump.
Com esse nível de juros, a inflação não deve ficar acima
de 2,0%. Alguns preços, em setores mais importadores, irão
se elevar acima deste patamar, mas, na média, o número não
deve ser ultrapassado de forma importante. Esta, porém,não
é uma avaliação unânime, e vai depender muito do crescimento no resto do mundo.
Mas, a preocupação em relação à política fiscal e seus
impactos na economia, se nada for alterado, é grande e a
expectativa de que o déficit chegue a US$ 1 trilhão, entre
este ano e o próximo, acende a luz de preocupação com o
crescimento. O economista da NADA acredita em adoção de
medidas que aumentem a arrecadação do país.
Ainda em relação aos preços, há uma preocupação setorial importante. O maior receio estáassociadoà adoção das
tarifas, em especial de partes e peças, cujos preços já estão
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se elevando. Mas outros produtos utilizados no setor, como
aço e alumínio, também já subiram, e irão impactar a venda
de automóveis novos, ao menos em 2019. A importação de
automóveis prontos já diminuiu em 2018.
Atualmente, o mercado de automóveis novos representa
20% do varejo total, e o setor de concessionárias equivale a
5% do PIB dos Estados Unidos. Em termos de arrecadação,
foram pagos US$ 21 bilhões em impostos federais, e mais
US$ 40 bilhões em taxas de vendas estaduais.
Em termos de volume comercializado, a venda de carros
novos deve estabilizar entre 14 a 15 milhões de unidades,
nos próximos dois anos.Esta estabilização de volume também reflete a forte queda na comercialização de sedans
no mercado norte americano, cada vez mais adepto aos
modelos maiores.
Com a política de juros mais altos, o mercado de usados
deve seguir aquecido, negociando, em média, 40 milhões
de unidades/ano, sempre lembrando que, para o concessionário, do ponto de vista de rentabilidade, a venda do carro
usado é muito mais lucrativa. Em média, o lucro do usado
está em torno de US$ 2,3 mil/unidade, enquanto o carro
novo deixa uma margem de US$ 1,8 mil por unidade.
Em relação à geração de empregos, o setor acredita que
irá contratar, aproximadamente, 80 mil novos funcionários
nas concessionárias este ano. Em especial, estão procurando
técnicos para o departamento de peças e serviços. Mas a
tarefa não será fácil, pois não há oferta de mão de obra neste setor, apesar dos salários serem atraentes (em torno de
US$67 mil/ano). A situação fica ainda mais difícil no interior
do país, e o setor sente a falta de profissionais especializados
ou interessados em aprender a função.
Mesmo com alguns entraves, de maneira geral, 2019 será
bom para as concessionárias, quando avaliamos o mercado
como um todo. As vendas totais deverão assegurar uma boa
rentabilidade para o ano, principalmente, aos empresários
que se atentarem a utilizar a tecnologia em seu benefício, já
que as visitas às lojas caíram vertiginosamente nos últimos
anos, e o processo de compra passou a se iniciar, em mais de
80% dos casos, pela internet.
Tereza Maria Fernandez é sócia da MB Associados.
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