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O PAN tem o crédito certo para 
realizar sonhos.
E para você realizar suas vendas. 

O PAN, que tem como acionistas o BTG e a CAIXA, 

oferece o crédito certo para cada momento de vida do 

brasileiro. Seu cliente conta com mais facilidade para 

conquistar um veículo, e você vende melhor.  

Tenha o PAN como parceiro e acelere os seus negócios. 

www.bancopan.com.br | Facebook.com/BancoPan

Entre em contato com o representante PAN Soluções Para Sua Vida* da sua região:
São Paulo Capital e ABC: marcelo.mortatti@pansolucoes.com
Interior de SP: marcelo.romeu@pansolucoes.com • luis.venancio@pansolucoes.com 
RJ, MG e ES: antonio.cunha@pansolucoes.com
Regiões Centro - Oeste e Norte: hercilio.soares@pansolucoes.com
Nordeste: gerson.biral@pansolucoes.com 
Sul: eduardo.bento@pansolucoes.com

*A PAN Soluções Para Sua Vida é correspondente no país do Banco PAN S.A. nos moldes da Resolução nº 3.954/11, 
do Conselho Monetário Nacional. Para mais informações consulte o site www.bancopan.com.br.

Central de Atendimento Financeira
Grandes Centros: 4002-1687 | Demais Localidades: 0800-775-8686 | SAC: 0800-776-8000 
Deficiente Auditivo e de Fala: 0800-776-2200 | Ouvidoria: 0800-776-9595
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O mercado  de seminovos e usados tem apresentado uma evolução muito interessante 
neste ano, comparando com 2013. A compra de seminovos continua sendo boa opção. Os 
números divulgados pela Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Automotores 
– FENAUTO – mostram que o mês de Setembro teve as vendas elevadas em 7,2% em relação 
a Agosto de 2014, e 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os preferidos na 

escolha do consumidor foram os modelos seminovos com até 3 anos 
de uso, com um crescimento de 8,1% no mês de setembro e 13,2% 
em comparação ao mesmo mês de 2013.
Esses números são animadores, mas não escondem que temos que 
estar atentos as mudanças do mercado e que temos muitos desafios. 
Além das oscilações de preços por diversos fatores, o consumidor 
também mudou e precisamos acompanhar essa mudança. Se o 
consumidor antes dependia do lojista para obter informações 
detalhadas sobre o veículo que pretendia adquirir, hoje isso mudou, 
deu uma guinada de 360º. A internet através de diversos instrumentos 
oferece uma enorme gama de informação ao cliente antes mesmo 
dele se dirigir à loja. Quando o consumidor está frente à frente 
com o vendedor reúne todas as informações para ser exigente na 
negociação. 
A FENAUTO tem realizado iniciativas, convenções, encontros e 
eventos por todo o Brasil para municiar o lojista com informações 
sobre esse novo consumidor. E mais, sobre a nova realidade do 
negócio que precisa buscar alternativas para segurar as margens para o empresário.  
E mais: o empresário precisa ser mais ativo para buscar alternativas e manter suas margens de lucro. Para 
que ele fique mais bem informado sobre essas e outras tendências do mercado, a terceira edição do grande 
encontro das revendas de veículos - o Congresso Nacional de Seminovos e Usados, e ExpoFENAUTO 
2014  - será realizada no Centro de Convenções do Sauipe Park-BA, de 3 a 5 de dezembro. Será mais uma 
importante oportunidade para debatermos e nos informar sobre esse novo consumidor, sobre esse novo 
mercado.

Um novo Consumidor, 
um novo Mercado.

Ilídio Gonçalves dos Santos 
Presidente FENAUTO
Federação Nacional das Associações 
dos Revendedores de Veículos 
Automotores.
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Federação Nacional das Associações dos
Revendedores de Veículos Automotores 

Conselho Deliberativo do QUADRIÊNIO 2013/2017: 
Presidente do Conselho: ILÍDIO GONÇALVES DOS SAN-
TOS; 1º Vice–Presidente (SINDIVEL/CE): JOSÉ EVERTON 
FERNANDES; 2º Vice-Presidente, (AGENCIAUTO/PI): 
DOUGLAS ALEXANDRE MARTINS LEITE; Vice-Presidente 
Financeiro (AAVURJ/RJ): ISIO KELNER; Vice-Presiden-
te Financei ro Adjunto (ARVIESP/SP): LUIZ AN TONIO DE 
OLIVEIRA; Vice-Presidente Administrativo (AVESE/ SE): 
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS; Vice-Presidente Adminis-
trativo Adjunto (SINDIVEL/CE): ROBERTO JOSÉ TEIXEI-
RA; Vice-Presidente Secretário (ASSOVEPA): ANTONIO 
DOS SANTOS GOMES; Vice-Presidente Secretario Ad-
junto (SINDIVEL/CE): JOSÉ AUGUSTO TÁVORA DA SILVA; 
Vice–Presidente de Marketing (AGENCIAUTO/DF): PAULO 
HENRIQUE MAGALHÃES POLI; Vice-Presidente de Marke-
ting Adjunto (SINVEP/PB): WALDECK PINHEIRO COELHO; 
Vice-Presidente Assuntos Jurídicos (ASSOVEMG/MG): 
MARLON JOSÉ VIEIRA; Vice-Presidente Assuntos Jurídi-
cos Adjunto (AGENCIAUTO/AL): VANDERLEI PRIETO; Vi-
ce-Presidente de Relações Públicas (AGENCIAUTO/DF): 
FERNANDO VILLELA TOLEDO; Vice-Presidente de Rela-
ções Públicas Adjun to (ASSOVEPAR/PR): SILVAN SABAI-
NI DAL BELLO; Vice-Presidente Assuntos Econômicos e 
Mercadológi cos Adjunto (ASSOVESC/SC): FLÁVIO LUPER-
CIO WOLFF; Vice-Presidente de Assuntos Econômicos e 
Mercadológicos Adjunto (SINDIREVE/ RN): JOSÉ GEORGE 
GON ÇALVES BARBOSA; Vice-Presidente de As suntos do 
Quadro Associativo (AGENCIAUTO/MT): ISNEL LEITE AL-
MEIDA; Vice-Presidente de Assuntos do Quadro Associa-
tivo Adjunto (ASSOVEBA/BA): PAULO CESAR MASCARE-
NHAS DE OLIVEIRA; Vice-Presidente de Relações Internas 
(AS SOVEMG/MG): SERGIO BATISTA COELHO; Vice-Pre-
sidente Relações Internas Adjunto (ARIVES/ES): PAULO 
CESAR MARTINELLI SEPULCRI; Diretor Executivo  da FE-
NAUTO: Fáres Darwiche.

Conselho Editorial: Ilídio Gonçalves, Enilson Sales 
e Elis Maurício Siqueira

Editor e Jornalista Responsável: Marcelo Nicolósi 
(MTB: 20.959) e-mail: jornalistanet@terra.com.br

Projeto Gráfico & Edição de Arte: 
DNF COMUNICAÇÃO - André Gutemberg
www.dnfpropaganda.com.br

Criação Logo Capa: Felipe Nani | e-mail: fnani@ursomais.com

Foto Capa: DNF Comunicação | CanStock Photo

Comercial: Gutenberg Soledade (Diretor de Mercado)
DNF Comunicação - (11) 2281-8134 | (11) 97732 7042
e-mail: fenauto@dnfpropaganda.com.br

Fotos: CanStock Photo | Divulgação | Arquivo FENAUTO

Endereço: R. Deputado João Sussumu Hirata, 940 
Cj. 21 - The Hill Office - Vila Andrade - São Paulo, SP 
CEP: 05715-010 - www.fenauto.org.br 
fenauto@fenauto.org.br – Tel.: 11 - 4119.8586 e 2592.2326
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Autorização para reprodução de textos
As matérias assinadas nesta revista são de responsabilidade do autor não 
representando, necessariamente, a opinião da FENAUTO. Autorizada a reprodução 
total ou parcial das matérias, fotos e imagens sem assinatura, desde que mencionada 
a fonte. A reprodução de matérias e artigos assinados devem contemplar autorização 
prévia e por escrito do autor.

10 Especial ASSOVESC
Ivanir Stock Seberino Diretora Executiva da 
ASSOVESC, fala um pouco sobre sua trajetória e os 
desafios para o Setor.

12 Entrevista
Paulo Roberto Rossi fala mais sobre a parceria que 
deve existir entre FENAUTO e ABAC.

18 Associação em Destaque
Conheça as novidades que a ASSOVEBA 
está preparando para seus associados.

20 Capa
O Novo Consumidor.

24 Análise de Mercado
por Enilson Sales
Conselheiro da FENAUTO.

26 AGENCIAUTO/RS
Só união e organização enfrentam desafios.
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S U M Á R I O
28Cetip

A Cetip oferece segurança e agilidade 
ao mercado.

30Gestão
 Como um líder pode mudar sua empresa

por Nilson Redes Caldeira.

32Revenda em Destaque
Conheça um pouco mais sobre a 

Itamarati Veículos.

34O vendedor de veículos 
e os seus desafios

Por J.R. Caporal.

35Parceiros
Veja como o Banco Pan e a Fenauto

estão formando esta parceria de sucesso.

363o Congresso FENAUTO
Novidades do Congresso para o ano de 2014,

que será realizado na Costa do Sauipe.

36

12

32

20

26

38Informação
Veículos usados conquistam preferência 

dos consumidores.
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VI Encontro Regional FENAUTO e PAN
em Londrina

A FENAUTO realizou, no último dia 18 de setem-
bro, no Hotel Thomasi, em Londrina (PR), mais um 
de seus Encontros Regionais. O Evento contou com 
a participação do Presidente da FENAUTO, Ilídio 
Gonçalves dos Santos, Assessores e Diretores Re-
gionais, além de revendedores locais e da região. 
Durante o encontro, foram debatidas as últimas in-
formações sobre o comportamento do mercado, 
além de apresentação de palestras técnicas de in-
teresse dos revendedores. Estiveram presentes no 
evento, também, os parceiros comerciais e finan-
ceiras que apoiam a FENAUTO. 

Encontros Regionais - 2014

Com a participação da Diretoria da FENAUTO, par-
ceiros comerciais e financeiras, além de uma ex-
pressiva presença de Revendas das regiões, foram 
realizados: 

- Em 28 de Maio, o III Encontro Regional em Brasí-
lia/DF, no Allia Hotel;
- Em 28 de Julho, o IV Encontro Regional em Floria-
nópolis/ SC, no Majestic Hotel;
 - Em 28 de Agosto, o V Encontro Regional FENAU-
TO em Curitiba/ PR, no Bourbon Hotel;
- Em 2 de Outubro, o VII Encontro Regional Belo 
Horizonte/ MG, no Hotel Sol. 

FENAUTO e ANFAVEA estreitam parceria 

Protocolo de intenções entre FENAUTO E ANFA-
VEA para estreitar o relacionamento entre as enti-
dades, desenvolvendo estratégias que beneficiem 
o setor foi firmado.
A FENAUTO é a entidade representativa dos Re-
vendedores de Veículos Automotores usados e 
seminovos, representando cerca de 40 mil lojis-
tas por todo o país. A comercialização de veícu-
los seminovos vem apresentando um crescimento 
sustentado há mais de um ano, aumentando sua 
participação no mercado. Hoje, para cada veícu-
lo zero que é vendido, em torno de 3 seminovos 
são comercializados. Entre seus objetivos princi-
pais está a defesa dos interesses e promoção do 
desenvolvimento da categoria em todos os seus 
aspectos; fazer reconhecer essa categoria pro-
fissional e econômica como fundamental para a 
movimentação da economia do Pais e servir como 
órgão de consultoria, assessoria e informação em 
assuntos relacionados ao comércio de revenda 
de veículos automotores. A ANFAVEA foi funda-
da com o objetivo de reunir as empresas fabri-
cantes de autoveículos (automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus) e máquinas agrícolas 
(tratores de rodas e de esteiras, colheitadeiras e 
retroescavadeiras) com instalações industriais e 
produção no Brasil. Entre as principais atribuições 
da entidade estão: estudar temas da indústria e 
do mercado de autoveículos e máquinas agrícolas 
automotrizes, coordenar e defender os interesses 
coletivos das empresas associadas, participar, pa-
trocinar ou apoiar em caráter institucional even-
tos e exposições ligadas à indústria e compilar e 
divulgar dados de desempenho do setor. 

Encontro Regional em Londrina
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L & Silva Consultoria recebe 
Prêmio Melhores do Seguro 2014

Empresas conceituadas como Bra-
desco, Amil, Mapfre Seguros e 
Omint ganharam o Prêmio Melho-
res do Seguro 2014, nesta edição 
que contou com mais de 400 per-
sonalidades do mercado brasileiro 
de Seguros presentes ao evento, 
no dia 02 de setembro, no Espaço 
Vila Vérico, em São Paulo.
Dentre os grandes nomes premia-
dos pela Revista Apólice, importan-
te veículo de informação e comuni-
cação do setor Segurador, estava a 
L & Silva Consultoria, empresa es-
pecializada em Negócios de Segu-
ros e Treinamentos Empresariais. 
A Consultoria, no mercado há 11 
anos, vem se aprimorando no que-
sito Seguros, efetivando fortes par-
cerias como a aliança que possui 
junto à companhia Mapfre Seguros 
e a FENAUTO – Federação Nacional 
dos Revendedores Independentes.
Desde 2011 a FENAUTO, Mapfre 

Seguros e L & Silva Consultoria 
firmaram contrato de comercializa-
ção do Seguro FENAUTO/Mapfre, 
produto cujas características são 
específicas para um mercado em 
expansão, o de seminovos. Os cor-
retores são convidados a aderir ao 
Projeto, com a grande vantagem 
de possuírem um serviço único, 
inovador, e com preço diferencia-
do. 
Desde então, o faturamento do 
projeto cresce e representa, não 
só a força desta tríade que o gere, 
como também a rápida expansão 
dos representantes dos veículos 
automotores seminovos deste país.
A Federação Nacional dos Re-
vendedores Independentes hoje 
já conta com 9.500 associados,  e 
representa mais de 20 associações 
de revendedores de veículos au-
tomotores no Brasil, onde existem 
43.500 lojas revendedoras multi-
marcas e 67 auto-shoppings. Com 
números tão expressivos assim, a 
tendência do Seguro FENAUTO e 
Mapfre é só ganhar novos adeptos, 
que, por sua vez, saberão o que é 
poder contar com o prestígio do 
atendimento e preço Mapfre Se-
guros.
O Prêmio Melhores do Seguro visa 
estimular, promover e reconhecer 
o trabalho de personalidades, em-

Em dia com a FENAUTO - 
2014
- FENAUTO realizou sua 44ª 
Convenção Nacional em Gra-
mado/RS de 13 a 15 de feve-
reiro (2014) na cidade de Gra-
mado/RS;
- 45ª Convenção Nacional     

presas e seus produtos que mais 
contribuíram para o desenvolvi-
mento técnico e mercadológico do 
setor de seguros brasileiro e que se 
destacaram. A L & Silva Consulto-
ria, portanto, recebe o Prêmio em 
2014, pela excelência de sua atu-
ação no período que abrange se-
gundo semestre de 2013 e primei-
ro semestre de 2014.
Merecedora do Case Premiado: 
Consultoria em Seguros no Seg-
mento Automotivo, a L & Silva 
Consultoria agradece e dedica 
esta vitória à sua razão de ser: seus 
clientes!
Para saber mais sobre o Projeto 
FENAUTO  e aderir, ligue agora: 
11- 2729-0256 ou 
www.lsilvaconsultoria.com.br

FENAUTO foi realizado em Bal-
neário Camboriú/SC, de 15 a 
17 de maio;
- Em 01 de Agosto foi reali-
zado encontro do Presidente 
da FENAUTO, Ilídio Gonçalves 
dos Santos, com o Ministro de 
Estado-Chefe da Secretaria da 

Micro e Pequena Empresa Gui-
lherme Afif Domingos, quando 
abordaram temas de interesse 
do setor;
- 46a Convenção FENAUTO foi 
realizada em São Paulo nos 
dias 14,15 e 16 de agosto no 
Hotel Adress Faria Lima.

http://www.lsilvaconsultoria.com.br
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Universidade do Automóvel em Mato Grosso/MT

A Associação dos Revendedores de Veículos do Esta-
do do Mato Grosso desenvolve bem-sucedido proje-
to batizado de “Universidade do Automóvel em Mato 
Grosso”. O Presidente da AGENCIAUTO-MT, Ricardo 
Julio Jatahy Laub Junior, relata que o projeto teve iní-
cio em meados de 2009, “pelo fato de não termos sala 
de treinamento e ainda por eu ser professor e sem-
pre ter esse desejo de iniciar a ‘Educação Profissio-
nal’ dos participantes do setor que são associados”.  
Nesse sentido, não querendo perder a oportunidade 
que estava a sua frente, realizaram o primeiro curso 
através do SENAC/VAREJO/MT, “porém todo mate-
rial, produção de conteúdos e de recursos didáticos 
foram feitos pela associação e direcionados para os 
interessados em se aperfeiçoar enquanto participan-
tes que pretendem se destacar no setor de revendas 
de veículos seminovos e usados”, afirma, e continua: 
“e foi assim que fizemos nossa estreia no mercado 
de Cuiabá com o primeiro Curso para Preparar Ven-
dedores do Setor de Revendas de Veículos Usados 
em Mato Grosso, com duração de cem horas, pelo 
SENAC, que abraçou nossa causa com muita vontade 
e não surpreendentemente, se tornando um dos cur-
sos de sucesso da entidade, sendo comercializado a 
R$450,00 por inscrição”. 
Após quatro edições do curso pelo SENAC, decidi-
ram realizá-lo na associação, pretendendo também 
rentabilizar a AGENCIAUTO/MT e aproveitar o espa-
ço para Reuniões, Assembleias etc. Laub ressalta que 
antes era oneroso, pois todas as vezes que iam fa-

zer um evento tinham de alugar o local: “resumindo, 
montamos a sala com todos os recursos tecnológicos 
necessários e a inauguramos, disponibilizando inicial-
mente Três Cursos Específicos para atender o público 
do Setor de Revendas de Automóveis”. Foram eles: 
Ética Profissional em Vendas de Autos, HP12C para 
Gestão em Vendas de Automóveis e ICMS, Principais 
Rotinas: “não foi diferente, durante os dias 13 e 25 
de setembro, realizamos o 1º curso, pois eram cursos 
coligados, ou seja, fizemos um modelo onde quem 
comprasse  um curso ganhava mais um e foi muito 
bom por ser o primeiro aqui na nossa sala de aula”. 
Já estão com mais duas turmas para fim de outubro, 
60 alunos matriculados, e pelo menos 3 empresas Re-
vendedoras em contato para realização dos cursos no 
estabelecimento deles: “é um início, mas sabemos va-
mos conseguir chegar ao nosso objetivo de atender 
durante a semana pelo menos 100 associados num 
futuro próximo”.
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Ivanir Stock Seberino,  casada, 
formada em Sociologia e pós- 
graduada em Gestão Educacio-
nal, nasceu em Rio do Sul (SC) 
mas vive em Blumenau há trinta 

anos: “estou no mercado de trabalho 
desde os 16 anos, e sempre gostei 
de trabalhar com o público”. Ivanir 
tem perfil extrovertido e isso acabou 
abrindo muitas portas e trazendo-lhe 
muitas experiências enriquecedoras: 
“além de trabalhar na ASSOVESC 
(Associação dos Veículos Automo-
tores no Estado de Santa Catarina) 
há mais de vinte anos,  sou funcio-
nária pública no Estado e leciono 
Sociologia no período noturno, para 
alunos do ensino médio, duas vezes 
por  semana”. Para ela, fazer o que 
gosta a transformou em profissional 
realizada e principalmente sempre 
disposta  a buscar novos desafios. 
Ivanir conversou com a Revista Re-
venda Fenauto.

 
Revista FENAUTO: quando  ini-

ciou seu trabalho na ASSOVESC?
 
Ivanir: a ASSOVESC nasceu em 

1990.  Na época eu trabalhava em 
uma revenda de automóveis que 
pertencia ao presidente da ASSO-
VESC  e que   me convidou para se-
cretariar as reuniões, que   eram re-
alizadas na loja dele, e desde então 
nunca mais deixei a entidade.

 
Revista FENAUTO: o que o tra-

balho na ASSOVESC tem represen-
tado para você?

 
Ivanir: sempre digo que vivi os 

melhores anos da minha vida nes-
ta associação. Comecei a trabalhar 
quando não havia um único lápis, 
uma mesa ou uma máquina de es-
crever (sorri). Tudo foi construído dia 
a dia, com muita luta. Hoje me arris-
co a dizer que minha imagem está 
associada a esta entidade. A Ivanir é 

um pouco da ASSOVESC, do que ela 
representa. Conheço pessoalmen-
te todos os associados,  visito-os 
regularmente para divulgar os tra-
balhos que estão sendo realizados,  
conheço suas famílias, criei laços de 
amizade e parceria,  e isso para mim 
é  muito prazeroso. Num ambiente 
predominantemente masculino con-
quistei meu espaço e o respeito que 
todo profissional busca. 

20 anos de ASSOVESC
Ivanir Stock Seberino

“Num ambiente em 
que o homem 
predomina,

conquistei meu 
espaço e o 

respeito que 
todo profissional 

busca.”

Ivanir Stock Seberino 
Diretora Executiva da 
ASSOVESC

 Revista FENAUTO: destaque sob 
seu ponto de vista a evolução da 
ASSOVESC nesses vinte anos.

 
Ivanir: administrar uma entida-

de de classe não é uma tarefa fácil. 
Mantê-la em atividade tantos anos é 
um imenso desafio. Nossa entidade 
sofreu altos e baixos no decorrer dos 
últimos 24 anos, mas sem medo de 
errar posso dizer que a criação da 
ASSOVESC foi um divisor de águas 
com relação à imagem do revende-
dor na nossa região.  Conseguimos 
o respeito dos órgãos públicos e 
principalmente do consumidor. De-
sempenhamos um papel importante 
na cadeia econômica e trabalhamos 
a ética e a transparência no merca-
do.  Lutamos contra a ilegalidade, a 

concorrência desleal, a redução de 
impostos, e  na atual gestão nosso 
maior objetivo é  assessorar o re-
vendedor, educá-lo, treiná-lo para 
uma gestão cada dia mais eficiente. 
O trabalho de uma associação não é  
promover vendas. É  aproximar, es-
clarecer,  treinar, possibilitar formas 
de  conhecimento ao lojista. Tem 
que ser um veículo de informação. 
E creio que o maior ponto positivo 
de nossa entidade é ter sido sempre  
administrada por diretorias compro-
metidas  em primeiro lugar com o 
coletivo.

  
Revista FENAUTO: gostaria de 

acrescentar algo?
 
Ivanir: acredito que o maior su-

cesso de uma entidade é a parceria, 
o trabalho de equipe, a confiança. É 
você delegar, abdicar do seu tempo, 
muitas vezes das suas convicções 
para abraçar a causa. Estar aberto às 
novas possibilidades e aceitar críti-
cas transformando-as em ações po-
sitivas.  E principalmente, acreditar 
na  força do associativismo. 

Especial ASSOVESC
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Especial ASSOVESC

faz um balanço de sua  gestão
Flávio Lupércio Wolff 

Descrevendo seu pe-
ríodo na Assovesc 
Flávio Lupércio Wol-
ff comenta:“Quan-
do aceitei ocupar o 
cargo de presiden-

te da ASSOVESC já era associado 
há pelo menos 6 anos e sempre 
acompanhei os trabalhos da enti-
dade bem de perto pois acredito 
que é na união que buscamos for-
ça para conquistar benefícios que 
não teríamos  sozinhos.  

Presidiu a ASSOVESC (Associação dos Veículos Automotores no Estado de Santa Ca-
tarina) na gestão 2011-2014. Ele é nascido e criado em Itajaí-SC, formado em Direito 
e trabalha desde os 16 anos: “comecei trabalhando no banco real, depois fui para o 
Petróleo Ipiranga, mas com a chegada da internet e a modernização de sistemas, o 
escritório de Itajaí encerrou as atividades, e acabei sendo dispensado”. Nessa ocasião 
um amigo lhe convidou para trabalhar em uma loja de carros (Center Angra) e desde 
então nunca mais parou de vender carros: “abri minha própria loja, que já completou 
dez anos”.

Foi um período  delicado para a 
categoria. Atravessamos uma das 
maiores crises  dos últimos anos, 
com muitas lojas fechando ou 
passando por dificuldades. Nasceu 
uma nova realidade no mercado 
de automóveis, onde todos nós ti-
vemos que nos reinventar, inovar 
e buscar alternativas para enfren-

Flávio Lupércio Wolff 
presidiu a ASSOVESC 
na gestão de 2011 à 2014

“O associativismo 
é um ideal.”

tar todas essas mudanças. É claro 
que todo este processo  acabou se 
refletindo também  na ASSOVESC. 
Mas mesmo assim  lutamos para 
dar continuidade  aos trabalhos.  
Criei um núcleo da ASSOVESC na 
cidade de Itajaí, onde tínhamos 
poucos associados. Trabalhamos 
muito na divulgação da necessi-
dade de certificação das lojas, o 
que, além de certificar 100% dos 
associados,  nos trouxe maior visi-
bilidade, uma vez que orientamos 
associados e não associados. Fize-
mos encontros  com o objetivo de 
troca de experiências, fundamen-
tal para manter a coesão do gru-
po, além de palestras e cursos de 
aperfeiçoamento.  Creio que o ba-
lanço destes três anos foi positivo, 
dentro do cenário que encontra-
mos.  Mas meu trabalho não pa-
rou. Faço parte  da nova diretoria 
e certamente vamos em busca de 
novos objetivos. O associativismo 
é um ideal. Acredito na sua força 
e estarei sempre apoiando e  bus-
cando dias melhores para nossa 
associação”.
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Entrevista
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Entrevista

Revista FENAUTO: o Sistema de 
consórcios tem crescido bastante 
nos últimos anos. Como explicar 
essa evolução e sua importância 
nas vendas de veículos? 

Paulo Roberto Rossi: ao se cons-
tatar maior adesão de consumidores 
brasileiros à modalidade de consór-
cio para aquisição de veículos au-
tomotores, observa-se que as pos-
turas vêm evoluindo. Apoiados nos 
conceitos de educação financeira 
percebe-se maior consciência para 
assunção de novos compromissos 
financeiros.

Custos menores, parcelamento 
integral e prazos mais longos têm 
feito do mecanismo uma alternativa 
a ser considerada, se a necessidade 
do bem não for imediata. 

Por isso, podemos entender o 
crescimento permanente do siste-
ma, cuja história remonta mais de 50 
anos. Contudo, os consórcios sem-
pre tiveram seu espaço, superaram 
todos os planos econômicos e, ul-
timamente, apontam índices eleva-
dos de aumento, especialmente, no 
segmento de veículos automotores. 
De janeiro a agosto deste ano, por 
exemplo, o crescimento foi de 8,9% 
em participantes. 

Revista FENAUTO: se a situação 
é essa, onde os consórcios se en-
caixam no mercado de usados e 
seminovos? 

Paulo Roberto Rossi: partamos do 
princípio de que o consumidor deseja 
adquirir um veículo zero quilômetro 
pagando parcelas menores, adequa-
das ao seu orçamento. Se, por vezes 
não consegue viabilizar sua compra, 
certamente com o consórcio, ele con-
seguirá adequar as condições finan-
ceiras, encaixando o valor da parcela 
em seu fluxo orçamentário. 

Com liberdade e flexibilidade, o 
consorciado contemplado tem amplo 
poder de compra à vista e pode, com 
o crédito em mãos, fazer a opção por 
um veículo usado ou seminovo em 
bom estado de conservação e com 
vários opcionais. 

Ao pensar no futuro, o consumidor, 
além de apostar no consórcio, pode 
planejar e projetar a aquisição de ou-
tro veículo, por meio do conhecido 
UP GRADE. Além disso, pode fazer 
nova adesão pensando, por exemplo, 
no filho ou filha que esteja cursando o 
ensino fundamental ou médio. 

Enfim, em qualquer situação, o me-
canismo é viabilizador simples e eco-
nômico dos objetivos. 

Revista FENAUTO: com essas 
considerações sobre a participa-
ção dos consórcios para pessoas 
físicas, como ficam as pessoas ju-
rídicas? 

Paulo Roberto Rossi: os exem-
plos citados para pessoas físicas 
são válidos para pessoas jurídicas. O 
empreendedorismo ou constituição 
do próprio negócio, por vezes, pode 
esbarrar nas dificuldades financei-
ras. 

Se o planejamento da chamada 
“independência” houver necessida-
de de compra de veículos, a adesão 
ao consórcio pode ser o passo ini-
cial. Dentro das características do 
consórcio, a reserva de orçamento 
para um seminovo será a alternativa. 

Não importa a dimensão do ne-
gócio, de autônomo a pequeno 
frotista, caminhoneiro ou produtor 
rural, em qualquer ramo de atuação, 
o mecanismo pode, a médio e longo 
prazo, tornar viáveis as metas dese-
jadas. 

Revista FENAUTO: então, con-
sórcio substitui o financiamento? 

Paulo Roberto Rossi: Não. A di-
ferença entre quem compra um veí-

Presidente Executivo da ABAC (Associação 
Brasileira de Administradoras de Consórcios) 
concedeu entrevista a Revista FENAUTO.

Paulo Roberto Rossi
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culo por consórcio e por quem com-
pra financiado está principalmente 
na necessidade imediata ou não do 
bem e no custo. 

Sem urgência, o consórcio pode 
ser a forma planejada de adquiri-lo 
com custo menor. Ele pode ser pro-
gramado para aquisição de novo, 
usado ou seminovo. Além dos sor-
teios mensais, o consorciado pode 
oferecer o lance e, se vencedor, terá 
acesso ao crédito. 

Pesquisa realizada este ano pela 
Quorum Brasil, a pedido da ABAC, 
mostrou que o perfil do consorciado 
difere de necessidade para necessi-
dade, especialmente quando anali-
sadas as classes sociais, gênero, es-
tado civil, faixa etária e tempo como 
consorciado. (veja quadros anexos). 

Entrevista

“Ao pensar 
no futuro, o 

consumidor, além 
de apostar no 

consórcio, pode 
planejar e projetar 

a aquisição de 
outro veículo, por 
meio do conhecido 

UP GRADE. Além 
disso, pode fazer 

nova adesão 
pensando, por 

exemplo, no filho 
ou filha que esteja 
cursando o ensino 

fundamental ou 
médio.”

Revista FENAUTO: o consórcio é 
indicado para as lojas que atuam 
no mercado de usados e semino-
vos? 

Paulo Roberto Rossi: com os in-
dicadores mostrando a entrega de 
um automóvel, utilitário ou camio-
neta a cada cinco veículos leves, 
uma moto a cada duas vendidas e 
de um em cada quatro caminhões 
comercializados no mercado inter-
no, nota-se que, nos últimos anos, 
esses mecanismos de autofinancia-
mento, genuinamente nacional, têm 
ampliado sua atuação para semino-
vos, em razão do crescente interes-
se da população, do seu poder de 
compra e dos preços competitivos 
dessa categoria de veículo. 

No caso específico dos automó-
veis, o tíquete médio esteve na faixa 
de R$ 41,2 mil (agosto de 2014) de 
acordo com levantamento feito pela 
assessoria econômica da ABAC – As-
sociação Brasileira de Administrado-
ras de Consórcios. Fato que por si só 
já aponta o mecanismo como inte-
ressante mercado para as revendas. 

Ao agregar o produto consórcio, 
seja para a venda de cotas como 
para comercialização de seus veícu-
los em estoque, o empresário am-
pliará rentabilidade, fidelizará clien-
tes e potencializará os negócios. 
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Entrevista

Parcela significativa das administradoras de consór-
cios atua no segmento de veículos automotores. Como 
o mercado é competitivo e autorregulador, as cartas de 
crédito, nas mãos de consorciados contemplados, po-
tencias compradores, possibilitam a venda à vista. Trata-
se de cenário de boas oportunidades, possível para mais 
de 45 mil revendas multimarcas do setor. 

Revista FENAUTO: com a economia vivendo mo-
mentos de incerteza, quais as perspectivas para os 
consórcios? 

Paulo Roberto Rossi: o sistema de consórcios, espe-
cialmente nos oito primeiros meses deste ano, injetou 
mais de R$ 24,5 bilhões de reais no mercado. Ao possi-
bilitar aquisição de bens, e aqui vale destacar o grande 
número de contemplados de veículos automotores com 

R$ 20 bilhões disponibilizados. Lembramos que confian-
ça, consciência financeira e planejamento do brasileiro 
têm propiciado mais qualidade nas vendas. 

Para os próximos meses esperamos uma melhoria nos 
negócios e retomada do crescimento. A expectativa é 
de inversão nas incertezas da economia nacional, bem 
como na abalada confiança do consumidor, apesar dos 
reiterados anúncios de redução no crescimento do PIB. 

Por essas razões, não é fácil projetar crescimento, a 
exemplo do que vinha ocorrendo com os demais seg-
mentos. Porém, como os empresários que atuam no 
sistema são otimistas, mas também conservadores e re-
alistas acredita-se que mesmo com eventual retração, 
haverá manutenção da qualidade nas novas vendas, si-
tuação que nos permite antever um número maior de 
participantes, apesar das dificuldades mencionadas. 

Números do Sistema de 
Consórcio no Brasil

Classe Social do Consorciado

Consórcio 2014

Idade do Consorciado por Segmento em %

Tempo como Consorciado

Por Segmento em %

Estado Civil do Consorciado

Por Segmento em %

Gênero do Consorciado

Por Segmento em %

Automóveis Automóveis Automóveis

Automóveis

Caminhões Caminhões Caminhões

Caminhões

Motocicletas Motocicletas Motocicletas

Motocicletas

Até 12 meses De 13 à 24 Casado Masculino

Até 29 anos

Classe C
52%Classe B

23%

Classe A
3%

Classe D
22%

30 à 39 anos 40 à 49 anos 50 ou mais anos

Mais de 24 Solteiro Feminino

Rodobens Consórcio.
Para os seus clientes, muito mais 
vantagens. Para o seu negócio, 
muito mais clientes.

Mais de 6 milhões de consorciados ativos;
Mais de R$ 47 bilhões em créditos comercializados em 2014;
Cada vez mais consumidores interessados em adquirir bens 
e serviços de forma planejada e segura.

Consórcio é uma venda adicional;
Amplia e fideliza sua base de clientes;
Uma excelente alternativa ao financiamento;
Parcelas acessíveis e prazos variados;
Isenção de pagamento de uma entrada.

Vantagens do consórcio para o seu negócio:Sistema de consórcio em números:

A Rodobens Consórcio é uma das maiores administradoras de consórcios do Brasil. Líder em seu 
segmento, tem mais de 48 anos de experiência e pioneirismo. Agora, ela propõe a você uma parceria 
comercial. Não deixe de aproveitar esta grande oportunidade de oferecer aos seus clientes 
a alternativa do consórcio, ampliando seus ganhos em um mercado que não para de crescer.

Ligue: (17) 2136-3666 – ramal 1715 
rodobens.com.br/consorcio

7970-002-RODO-Publi_RevistaFenauco-21x28_1.indd   1 10/28/14   5:41 PM
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Rodobens Consórcio.
Para os seus clientes, muito mais 
vantagens. Para o seu negócio, 
muito mais clientes.

Mais de 6 milhões de consorciados ativos;
Mais de R$ 47 bilhões em créditos comercializados em 2014;
Cada vez mais consumidores interessados em adquirir bens 
e serviços de forma planejada e segura.

Consórcio é uma venda adicional;
Amplia e fideliza sua base de clientes;
Uma excelente alternativa ao financiamento;
Parcelas acessíveis e prazos variados;
Isenção de pagamento de uma entrada.

Vantagens do consórcio para o seu negócio:Sistema de consórcio em números:

A Rodobens Consórcio é uma das maiores administradoras de consórcios do Brasil. Líder em seu 
segmento, tem mais de 48 anos de experiência e pioneirismo. Agora, ela propõe a você uma parceria 
comercial. Não deixe de aproveitar esta grande oportunidade de oferecer aos seus clientes 
a alternativa do consórcio, ampliando seus ganhos em um mercado que não para de crescer.

Ligue: (17) 2136-3666 – ramal 1715 
rodobens.com.br/consorcio

7970-002-RODO-Publi_RevistaFenauco-21x28_1.indd   1 10/28/14   5:41 PM
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Associação em Destaque

Através de um trabalho sério desenvolvi-
do pela atual Diretoria, a associação tem 
procurado estreitar os vínculos com os di-
versos órgãos do governo como DETRAN, 
TRANSALVADOR, PROCON e outros, sem-

pre buscando o desenvolvimento das empresas que 
representa. Além disso, a associação vem firmando 
convênios com vários veículos de comunicação sem-
pre no sentido de reverter para o associado um maior 
número de benefícios.

 Paulo Mascarenhas colocou em prática no ano de 
2014 um projeto inovador e ousado, fazendo da ASSO-
VEBA, a primeira associação a desenvolver um portal 
de veículos online com prospecção no senário nacio-
nal para anúncios de veículos: “nosso portal será do 
mesmo porte de sites já conhecidos no mercado como 
icarros e webmotors, mas com uma finalidade específi-
ca: somente o associado ASSOVEBA poderá fazer parte 
e gratuitamente”. 

 O MERCADO AUTO -  ASSOVEBA será um portal 
único, para atender todas as necessidades dos nossos 
associados quando a anúncios de internet, trazendo 
benefícios de compra e venda de veículos na rede. 
O portal terá uma projeção em todo do Brasil, sendo 
maior na Bahia, afim de trazer serviços, segurança e 
qualidade para consumidor na hora de decidir com-
prar seu veículo seminovo com um associado padrão 
ASSOVEBA. O portal encontra-se em fase final de de-
senvolvimento e ficará pronto em Novembro 2014. 

 “Hoje como Presidente, meu sentimento é de imensa 
felicidade, vendo uma entidade que ajudei a construir, 
crescendo e a cada dia mais forte”,  afirma Paulo Mas-
carenhas, que continua: “minha trajetória na ASSOVE-
BA começou em 2001 quando me tornei um associado, 

mesmo não fazendo parte da diretoria, sempre partici-
pei ajudando em questões relacionadas aos objetivos 
da entidade, para entender todo seu funcionamento 
perante a sociedade e órgão representativos, afim de 
trazer melhorias e benefícios para nossa classe”.  Em 
2009, tornou-se Presidente com o apoio de 100% dos 
lojistas associados, “pelo meu empenho e contribui-
ções na época que entrei como um associado”.

 ASSOVEBA

A ASSOVEBA tem como finalidade a integração, re-
presentação e defesa dos interesses comuns das em-
presas revendedoras independentes de veículos do 
estado da Bahia. A sua duração é por prazo indeter-
minado, sendo caracterizada por ser uma sociedade 
civil de direito privado, sem fins lucrativos, de base 
territorial no estado da Bahia e composta de empresas 
comercializadoras de veículos automotores de todas 
as marcas. Hoje, a ASSOVEBA conta com mais de 50 
associados e vem a cada dia aumentando seu espa-
ço no mercado na luta pelos direitos da classe, além 
de proporcionar serviços e parcerias socioeconômicas 
com órgãos públicos - privados, que trazem benefícios 
em todos sentidos para os nossos associados.

 Paulo Mascarenhas explica o maior objetivo da As-
sociação: “tornar ainda mais a classe unida para assim, 
conquistarmos mais benefícios e direitos. Sabemos 
que temos muito que avançar nesses quesitos mas, 
para nossa felicidade, hoje o revendedor de veículos 
entende que a união da classe é a chave para conquis-
tas, e desde de então, usamos uma frase que repre-
senta bem esse sentimento: ´Nossa união é o que nos 
fortalece´, esse é o objetivo maior da ASSOVEBA”. 

Paulo Mascarenhas, Presidente da ASSOVEBA (Associação dos Revendedores de 
Veículos do Estado da Bahia),  fundada em 21 de dezembro de 1993, explica que 
a entidade ficou um longo período desativada. No ano de 2001, por iniciativa de 
alguns lojistas foi reativada, passando a fazer parte do dia a dia da classe. 

BOAS NOVAS
PARA OS ASSOCIADOS
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Associação em Destaque

Paulo Mascarenhas, 
Presidente da ASSOVEBA 
(Associação dos Revendedores de 
Veículos do Estado da Bahia)

 Visando sempre os interesses do consumidor, Pau-
lo afirma que hoje sentiram necessidade de criar um 
padrão de qualidade para os associados e isso já se 
encontra em desenvolvimento, afim de trazer maior 
segurança para o consumidor que hoje compra veícu-
los com um associado ASSOVEBA: “a nossa ouvidoria 
será o primeiro passo desse novo projeto, vamos im-
plantar em Novembro de 2014 para atender, ajudar e 
solucionar problemas”.

 
Mercado
 
A venda de veículos seminovos e usados na Bahia 

atingiu a marca de 46.134 unidades em Setembro de 
2014, comparando a Setembro de 2013 com 38.308 
unidades. O aumento foi bem significativo, consoli-
dando a Bahia como líder no mercado de vendas no 
Nordeste, segundo dados oficiais da FENAUTO (Fede-
ração Nacional das Associações dos Revendedores de 
Veículos Automotores).

 “Nos meses de outubro a dezembro de 2014, com 
o impacto da injeção do 13ª salário no mercado e com 

os bons ventos do mercado de seminovos, temos uma 
expectativa que o aumento da comercialização seja 
bem superior ao ano de 2013. Hoje já podemos sentir 
um grande alivio com reação ao impacto negativo do 
ano de 2013. 2014 foi um ano bom para o mercado de 
usados e seminovos na Bahia e no Brasil e que 2015 
seja melhor ainda para nossa classe”, conclui o Presi-
dente.
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Capa

CONSUMIDOR

Revista FENAUTO:  o mercado de seminovos e 
usados confirmou a tendência que se apresen-
tava ao final de 2013?

Elis Maurício Siqueira: temos o hábito de dizer 
que não há uma metodologia, um modelo de gerar 
previsões para esse mercado, até porque tem mui-
tos agentes que o influenciam. O que observamos 
ao longo do tempo é que está se reestabelecendo 
uma normalidade em termos de volume no mer-
cado de usados. Ou seja, o mercado de novos está 
perdendo um pouquinho de fôlego por várias ra-
zões e o de usados está ocupando bem esse espa-
ço que já era seu no passado. 

Revista FENAUTO: Quais seriam as explicações 
para isso?

Elis Maurício Siqueira: Existem algumas explica-
ções do porque isso estar acontecendo em um mer-
cado recessivo, aparentemente estagnado. Com 
esse panorama, como é que foi possível duplicar o 
valor de crescimento?  Uma das mais importantes 
explicações é o amadurecimento do consumidor. 
Ele percebeu que com a maturação do mercado 
de novos a diferença entre um veículo novo e um 
usado é muito grande. Então, vale a pena exami-
nar o mercado de usados. No final do ano passado 
a grande mídia começou a produzir reportagens 
demonstrando, por exemplo, que um veículo im-

portado com três anos de uso ainda oferecia dois 
anos a mais de garantia de fábrica e estava com a 
metade do preço do mesmo modelo 0km. Essa é 
uma diferença muito significativa e muito a favor 
do consumidor e ele tem aproveitado isso.  

Revista FENAUTO: há outros fatores que contri-
buíram para isso?

Elis Maurício Siqueira: outro fator é que com as 
novas exigências legais da indústria (os carros têm 
que ter freios ABS de fábrica, etc.), o preço do car-
ro zero aumentou um pouco e ao mesmo tempo 
alguns modelos que eram os mais econômicos fo-
ram tirados de linha. O antigo Uno, por exemplo, 
foi tirado de linha e era um veículo vendido a vinte 
mil reais (0km). Outro exemplo, o Pálio Economy 
era vendido em torno de 21 mil reais e também 
foi tirado de linha. Hoje o que se tem para carro 
de entrada está em torno de vinte e sete mil reais. 
Conclusão, o degrau ficou grande para o consumi-
dor e isso o estimulou a procurar alternativas no 
mercado de usados. Interessante notar na tabela 
de uso da FENAUTO (publicada nesta edição) que 
o seminovo (até três anos), que era uma faixa que 
vinha perdendo volume, cresceu 10,8% enquanto 
o mercado como um todo cresceu 4,8%.

Revista FENAUTO: Então o seminovo passou a 
ocupar um espaço que antes era do zero?

A Revista REVENDA entrevistou Elis Maurício 
Siqueira, Coordenador do Projeto de 
Informações da FENAUTO. Siqueira analisou o 
mercado de seminovos e usados neste ano.

O NOVO
Elis Maurício 
Siqueira

Coordenador 
do Projeto de 
Informações da 
FENAUTO
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Elis Maurício Siqueira: isso aconteceu esse ano, 
mas não deve acontecer de novo no próximo ano. 
O mercado em termos de volume está muito bom, 
mas isso não quer dizer que o nosso varejista este-
ja “nadando de braçada”, porque tem outros desa-
fios no foco desse empresário. 

Revista FENAUTO: quais seriam?

Elis Maurício Siqueira: o primeiro é a oscilação 
de preço. Na medida em que o zero tem um bom 
abastecimento do mercado, a diferença do zero e 
do usado ficou grande, isso requer muita atenção. 
Por causa do aumento de custo na indústria e o 
repasse para o consumidor final, na medida em 
que não se conseguiu do governo redução de im-
postos, houve queda nas vendas e por isso come-
çaram a fazer promoções com descontos. Repare 
que todo fim de semana tem alguma oferta de 
veículo novo com algum percentual de desconto 
direto da fábrica ou através dos servidores. E isso 
pressiona o preço do usado para baixo. Então, o 
empresário tem um desafio muito grande de estar 
atento ao preço porque se ele compra errado fica 
difícil de vender. E se compra bem vende bem, vai 
ter o seu resultado.  Mas, mesmo assim ficou um 
mercado muito mais meticuloso, por assim dizer, 
para o empresário. 
Além disso, o consumidor passou por uma trans-
formação grande nos últimos anos.  Se há oito – dez 
anos, o consumidor precisava visitar o varejo para 
saber o que havia disponível e quais eram as ofer-
tas e as facilidades que ele tinha à disposição, hoje 
ele faz isso pela internet. Quando ele chega à loja, 
vem para “espremer” o vendedor, em termos de 
preço, condição de entrada, etc. Se o consumidor 
antes dependia do lojista para ser atendido, agora 
ele tem muitos outros instrumentos para  obter in-
formação. Quando o consumidor vai ao lojista está 
muito melhor preparado e exigente e a negociação 
com o vendedor se torna muito mais pesada. Eu di-
ria que há uma mudança de paradigma nesse caso. 
Antes a indústria não atendia plenamente bem ao 
mercado consumidor e o que esta não conseguia 
atender sobrava para o empresário de seminovos 
e usados, porque o comprador precisava e estava 
pronto para pagar. Agora a situação se inverteu.  
Agora o consumidor tem informação, tem oferta 
de produtos, há muita concorrência. Quando tem 

um empresário em dificuldade o setor inteiro sofre 
porque a empresa em dificuldade tende a aceitar 
negócios desvantajosos e isso pressiona o preço 
médio para baixo. E isso prejudica a todos, tam-
bém os empresários que sabem trabalhar bem. 

Revista FENAUTO: E o empresário está conse-
guindo se profissionalizar, atendendo a esse 
novo público?

Elis Maurício Siqueira: nós não temos a medida 
de se o empresário está conseguindo ou não, mas 
nós temos procurado fazer a nossa parte através 
de uma série de eventos que a FENAUTO promove 
com palestras para a equipe de vendas, para en-
tender toda essa nova dinâmica do consumidor e 
no Congresso que acontecerá em dezembro, espe-
cialistas abordarão todas essas mudanças que vêm 
ocorrendo no mercado, pessoas com conhecimen-
to para disseminar e mostrar o caminho para se dar 
a volta por cima. O consumidor continua desejan-
do carros. O encantar, buscar explorar a satisfação 
nesse desejo, está na mão do empresário, que para 
isso precisa se atualizar. O artigo do Enilson Sales 
desta edição da REVISTA FENAUTO aborda com 
perfeição esse tema.

Revista FENAUTO: levar mais opções ao consu-
midor dentro das lojas é o caminho?

Elis Maurício Siqueira: o nosso varejo precisa pas-
sar por uma transformação assim como outros va-
rejos passaram. Não temos a solução na mão que 
funcione com o estalar de dedos. É um trabalho 
que está começando para prover os empresários 
com informações e com ideias que lhes permita re-
novar o seu comércio. Assim como aconteceu com 
farmácias e postos de gasolina. Os postos de ga-
solina, por exemplo, levaram um tempo para des-
cobrir o ambiente que agrada o consumidor. Em 
encontros regionais da FENAUTO, ao abordarmos 
esse tema perguntamos se as pessoas compraram 
alguma coisa em loja de conveniência de postos 
nas últimas seis semanas, por exemplo. A maioria 
levantou a mão.  Aquele que comprou pagou mais 
caro pelo produto adquirido, mas por que ele faz 
isso? Porque tem uma vantagem para ele. E é isso 
que precisamos buscar com os nossos clientes nas 
nossas lojas, encantar os clientes, achar a fórmula 
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Números do Setor:
Evolução das Vendas por Segmento

(semi-novos e usados)

Evolução das Vendas por Regiões
(semi-novos e usados)

Evolução das Vendas por Tempo de Uso
(semi-novos e usados)
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de entregar a ele mais do que ele espera na dire-
ção de atender ao sonho dele. 
 
Revista FENAUTO: o que mais gostaria de infor-
mar aos nossos leitores? 

Elis Maurício Siqueira: Estamos focados e bus-
cando muito enriquecer o próximo Congresso. 
Gostaria ainda de ressaltar: nós temos um longo 
trabalho ainda a ser feito até o início do Congres-
so, mas os esforços estão sendo feitos exatamente 
para buscar dar uma munição poderosa para os 
empresários do setor.
O consumidor mudou e para atendê-lo nós deve-
mos mudar também.  Se alguém montar um pos-
to de gasolina aos moldes de vinte anos atrás, vai 
quebrar. Agora se montar esse negócio como ele 
é hoje, poderá ganhar com gasolina, produtos da 
conveniência, etc. Esse setor já encontrou a fórmu-
la da transformação. Nós estamos nesse processo. 
O que buscamos é que o empresário consiga co-
locar a rentabilidade no patamar em que deve 
estar. Sabemos que o veículo em si não dá mais 
as margens de lucro que dava antes. A oferta de 
financiamento e seguro que em algum momento 
trouxe uma receita interessante, não oferece mais 
a mesma realidade. Mas a boa notícia é que o con-
sumidor também mudou, precisamos entender 
isso e fazer disso uma oportunidade de satisfazer 
o consumidor e ganhar dinheiro. O foco não tem 
sido em como é que se ganha dinheiro, mas como 
alimentar esse sonho do consumidor. Uma discus-
são que passa ainda pelo preço e pela satisfação.  
Então, é uma mudança de paradigma mesmo. 
Porque anteriormente esse consumidor dependia 
desse varejista, desse empresário para atender a 
sua necessidade. Hoje a coisa mudou, o mercado 
mudou, os preços mudaram, os players mudaram. 

Modelos Mais Vendidos
Comerciais Leves

(semi-novos e usados)

Modelos Mais Vendidos
Motos

(semi-novos e usados)

Modelos Mais Vendidos
Auto

(semi-novos e usados)
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Análise de Mercado

Desta forma, gostaria de 
convidar o caro leitor a 
refletir sobre esta mes-
ma teoria à luz do mer-
cado de varejo.

Quem lembra do tempo que as 
farmácias vendiam apenas remé-
dios? Hoje vendem além de remé-
dios, artigos de higiene, cosméti-
cos, energéticos, alimentos, etc.

E das livrarias que vendiam 
apenas livros? Hoje vendem CDs, 
DVDs, equipamentos de áudio, de 
vídeo, TVs, computadores, etc.

E o que dizer dos postos de com-
bustível? Hoje eles vendem troca 
de óleo, lavagem, aditivos, peças 
e acessórios de veículos e abrigam 
lojas de conveniência que comer-

cializam alimentos, cigarros, e um 
número enorme de itens. Tudo isto 
a preços bem mais caros que nas 
lojas especializadas. Porém, como 
o nome já bem diz, são lojas de 
“Conveniência” e conveniência cus-
ta caro.

As concessionárias já descobri-
ram há muito tempo que não so-
breviveriam só da venda de veícu-
los. Assim, criaram por compromis-
so com sua montadora parceira a 
oficina de serviços. Mas junto com 
elas, e sem a obrigatoriedade com-
pulsória de seu parceiro, criaram 
o setor de acessórios, a venda da 
extensão de garantia, os serviços 
de despachantes e um monte de 
outras oportunidades de “moneti-
zar” o seu caro espaço. Cafezinho lá 
agora é pago. Lanchonete e play-
ground serve para atrair clientes 
nos fins de semana.

Nem falei da famosa receita do 
F&I (Financiamento e Seguro) que 
é uma prática de mais de 25 anos.

Inspirado nesta tendência e aten-
dendo a necessidade de evoluir 
para sobreviver, uma vez que as 
receitas de F&I minguaram com 
o aumento da inadimplência e o 
consequente conservadorismo das 
instituições financeiras, a FENAUTO 

do Comércio de Varejo chega aos 
seminovos e usados
Todos já sabemos que a teoria da evolução de Charles Darwin mudou os conceitos da 
humanidade abrindo a era da ciência sobre o empirismo. Estudar o comportamento 
das espécies e sua evolução, demonstrou que os caminhos da sobrevivência passam 
necessariamente pela aceitação da máxima de que na natureza não sobrevivem os 
mais fortes ou os mais velozes, mas os mais adaptáveis às novas condições que se 
apresentam no ambiente.

A EVOLUçãO

inicia o projeto de “Evolução  do 
Comércio Automotivo de Varejo”.

Estamos buscando hoje e apre-
sentaremos em nosso Congresso 
Anual na Costa do Sauipe, uma 
serie de parcerias com grandes 
players do setor automotivo, que 
propiciarão às lojas associadas 
a suas entidades regionais, uma 
oportunidade de expandir o leque 
de produtos e serviços a serem co-
mercializados em seus pontos de 
venda.

Desta forma, acreditamos que 
poderemos ajudar ao segmento a 
repor as perdas advindas da redu-
ção das receitas de F&I e rentabi-
lizar o ponto de venda de nossos 
congregados.

Espero que os caros leitores se 
inscrevam e participem do nosso 
Congresso Anual na Bahia e con-
firam in loco como esta iniciativa 
pode contribuir para a evolução do 
seu negocio.

Enilson Sales,

Membro do Conselho 
da FENAUTO
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AGENCIAUTO/RS

Sua trajetória profissional inclui empresas 
como a Santa Marina, Massey Ferguson 
e uma distribuidora de produtos alimen-
tícios: “mas foi no mercado de veículos 
que me encontrei”. Atua neste segui-

mento desde 1992, 22 anos, e durante todo este 
período, conta ele, foram muitas as vitórias e al-
gumas derrotas também: “pois  é com elas que 
nós nos fortalecemos e nos reciclamos para seguir 
acompanhando o mercado e as mudanças, e põe 
mudanças nisso!” Ele detalha: “quero só citar duas 
que foram boas e ruim ao mesmo tempo; explico, 
a primeira acredito que só os mais antigos neste 
mercado lembrem e tenham o mesmo conceito, 
que foi no período que a inflação ultrapassava 
a casa dos 50% ao mês, só não saberia dizer se 
pagamos caro por isso posteriormente, mas que 
foi um dos melhores períodos para os resultados, 
disso não tenho dúvidas. E a outra, que todos de-
vem lembrar e estar latente ainda, foi quando as 
financeiras nos ensinaram a vender o dinheiro, e 
mudamos o foco e resultados dos veiculos para 
venda do dinheiro, com bom desempenho no ne-
gócio, e quando estávamos muito bem, obrigado, 
nessa modalidade, a mudança veio mais uma vez, 
avassaladora, não foi só a não remuneração pela 
venda do dinheiro que foi cortada, mas também a 
maioria dos créditos de nossos clientes; fichas que 
seriam aprovadas sem ressalva, passaram a ser ne-
gadas sobre alegação de serem fracas”.

Bonato ressalta que nesse sobe e desce segue 

surfando as ondas do mercado: “já tivemos no 
passado três lojas, sendo duas em Canoas-RS e 
uma em Triunfo-PR, e uma equipe de 25 colabo-
radores”. Hoje há uma nova realidade: “estamos 
com uma loja em Canoas-Rs, na Avenida Getulio 
Vargas nº 3593, onde começamos há 22 anos, e 
com 06 colaboradores”.  Mas ele diz que continua 
apaixonado pelo mercado e apostando que boas 
ondas estão chegando aí para serem surfadas.

Objetivos

O Presidente Décio Bonato detalha que seus ob-
jetivos à frente da AGENCIAUTO-RS são muitos, 
cativantes e desafiadores: “a Agenciautors nasceu 
das associações Municipais, principalmente as de 
Canoas, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Santa 
Maria, Uruguaiana e Porto Alegre, entre outras 
Cidades do Estado, que participaram de Audiên-
cia Publica na Assembléia Legislativa no mês de 
maio de 2013”.

Este movimento – explica - se deu a partir de 
uma alteração nas taxas de transferências de pro-
priedade de veículos aprovada em votação na As-
sembléia estadual em julho de 2012: “e nos não 
tínhamos conhecimento disso e em janeiro de 
2013 fomos surpreendidos com estas alterações 
que em certos casos chegam a ser de 380%”. Para 
ele, isto acabou prejudicando muito o mercado: 
“muitas vendas acabaram não acontecendo e ou 
sendo perdida depois de fechada; só para conhe-

Só união e organização 
enfrentam os desafios
Décio Bonato é Presidente da AGENCIAUTO RS - ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES 
DE VEÍCULOS DO RIO GRANDE DO SUL. Com 58 anos, natural de Muçum no Rio 
Grande Do Sul, ele é casado, pai de dois filhos, Carol e Bruno, e reside em Canoas-
RS desde 1975. Formado em Administração pela Universidade Luterana do Brasil – 
ULBRA. Bonato declara-se apaixonado pelo trabalho e por veículos: “acredito sempre 
nas pessoas e que sempre temos algo a aprender uns com outros”.
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AGENCIAUTO/RS

cimento a taxa de transferência de propriedade 
de um Gol 1.6 ano 2010 é R$ 748,00, sendo que se 
tiver troca de placas e IPVA pode chegar próximo 
aos R$ 2.000,00! A evolução das vendas que nos 
é informada pela FENAUTO  em parceria com o 
DENATRAN na Região Sul já nos dá um parâmetro 
negativo do nosso Estado”.

Durante esse período a AGÊNCIA AUTO reuniu-
se algumas vezes com o Diretor Geral do DETRAN 
e com o Secretário do Governo e da Casa Civil: 
“muitas foram as negociações, algumas solicita-
ções foram entendidas pelos Departamentos Es-
taduais, porém ainda não atendidas, segundo eles 
por se tratar de um ano eleitoral”.

Bonato destaca que outro dos principais objeti-
vos da Gestão é fazer com que a Associação seja 
conhecida em todo o Estado: “não é nada fácil, 
principalmente pelo tamanho do nosso Estado, 
levar as informações para o maior número possí-
vel de  revendedores de veículos, mostrar o traba-
lho da associação, a importância em se associar e 
os benefícios que trazem uma entidade forte com 
representatividade e mantendo um canal de co-
municação com os departamentos Estaduais bus-
cando a comunicação e o equilíbrio para nossas 
lojas e nosso clientes”. 

Este trabalho fascina Bonato, “por ser uma união 
onde não tem perdedor, e um processo de orga-
nização e redução de custos onde todos saem 
ganhando, ganhamos nós revendedores pela re-
dução da burocracia e tempo, ganham nossos 
clientes pelos mesmo motivos e ganha o Estado 
pelo aumentos das vendas, gerando mais negó-
cios, mais vendas, mais empregos, etc”.

Bonato destaca também que estão sendo orga-
nizados encontros nas principais cidades do Esta-
do para debates sobre as mudanças do mercado 
e  ouvir as experiências e expectativas  de cada 

um: “quero convidar para que venham fazer parte 
da associação Estadual, e conhecer mais sobre a 
Federação Nacional (FENAUTO), sobre as conven-
ções e os Congressos, sempre com a colaboração 
e o prestigio da FENAUTO”.

Desafios

O Presidente explica que o seu principal desafio 
é o convencimento dos lojistas de que só através 
da união e organização de todos será possível fa-
zer frente às graves dificuldades que vêm enfren-
tando, especialmente no Rio Grande do Sul, onde 
o Governo do Estado, a partir de 2013, quando o 
setor começou a sair da crise resultante dos in-
centivos que o Governo Federal havia novamente 
concedido para o segmento de novos, começou 
a cobrar taxas que classifica como astronômicas 
para a transferência de propriedade de veículos 
automotores: “é sabido que esta decisão veio in-
viabilizar muitos negócios e impedir a retomada 
do crescimento de nosso segmento em nosso Es-
tado, tendo sido o principal motivo pelo qual de-
cidimos estruturar uma associação estadual para 
nos opor à mesma”.

Também é fundamental, continua ele, “que pos-
samos criar alternativas de negócios com bene-
fícios e vantagens comerciais, o que somente é 
possível se o segmento estiver unido e organi-
zado”.

Ele conclui: “é fundamental que nossa Associa-
ção tenha a participação de todos os lojistas a fim 
de que possamos ter a força e a representativida-
de necessária para enfrentar essas ações gover-
namentais que atingem brutalmente nosso seg-
mento e para que possamos fazer parcerias que 
criem alternativas comerciais que agreguem valor 
aos empreendimentos de nosso setor”.
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Cetip

Em meio ao cenário de recupe-
ração nas vendas de seminovos 
- no primeiro semestre, houve 
uma alta de 4,6% em compara-
ção com o mesmo período em 

2013 -, soluções que proporcionem 
segurança e agilidade na concessão 
de crédito são fundamentais para ga-
rantir mais negócios às revendas. Uma 
das principais fornecedoras de solu-
ções para o ciclo de financiamento 
de veículos é a Cetip. Por meio de sua 
Unidade de Financiamentos, a Cetip 
oferece produtos com tecnologia de 
ponta para toda a cadeia de crédito– 
do planejamento e análise até a con-
cessão dos recursos -, que dão mais 
eficiência aos negócios, beneficiando 
também o consumidor final. 
À frente da Unidade de Financiamen-
tos da Cetip está Roberto Dagnoni, vi-
ce-presidente da área, que concedeu 
a entrevista abaixo: 
 
Revista FENAUTO: Quais os princi-
pais desafios da Unidade de Finan-
ciamentos?
 
Roberto Dagnoni: Nosso desafio di-
ário é antecipar as necessidades do 
mercado e oferecer soluções e servi-
ços para toda a cadeia de crédito de 
financiamento de veículos. Esse mer-
cado é muito dinâmico e seu sucesso 
depende, em boa parte, de acesso 
rápido a informações e análises para 
nortear as decisões de negócios. Des-
sa forma, fazemos parte do dia a dia 
de agentes financeiros, revendas e do 
consumidor final. 

Revista FENAUTO: A Cetip opera 
o Sistema Nacional de Gravames 
(SNG), que reúne informações sobre 
financiamentos de veículos. Como 
essa base de dados é abastecida?
 
Roberto Dagnoni: O Sistema Nacio-
nal de Gravames (SNG) é uma base 
privada, de alcance nacional, que re-

úne informações sobre restrições fi-
nanceiras de veículos dados como 
garantia em operações de concessão 
de crédito. Essa base é consultada e 
atualizada em tempo real pelos agen-
tes financeiros. Todas as operações de 
financiamentos de veículos do Brasil 
passam pelos sistemas da Cetip. 
 
Revista FENAUTO: Os financiamen-
tos correspondem a que parcela das 
vendas? E quantos são seminovos?
 
Roberto Dagnoni: Em junho, os fi-
nanciamentos representavam 34,3% 
das vendas totais de veículos (auto-
móveis de passeio, motos, pesados e 
outros). Considerando apenas a fatia 
dos financiamentos de seminovos, a 
participação sobre as vendas foi de 
24,1%. 
 
Revista FENAUTO: Como esses nú-
meros são disponibilizados para os 
bancos e para outros setores?
 
Roberto Dagnoni: Por termos o maior 
banco de dados de financiamentos de 
veículos do país, conseguimos ofe-
recer diversos produtos e soluções 
para toda a cadeia, facilitando assim 
as tomadas de decisão para conceder 
crédito. Em nosso site, também temos 
um espaço que mostra um panora-
ma completo sobre o mercado de fi-
nanciamento de veículos no Brasil. O 
acesso é no http://www.cetip.com.br/
financiamentos. 
 
 Revista FENAUTO: Além do SNG, 
quais são as outras soluções que a 
Cetip oferece nesse segmento?
 
Roberto Dagnoni: Há diversas solu-
ções e serviços que trazem mais segu-
rança, eficiência e agilidade ao ciclo de 
financiamento de veículos. Uma delas 
é o Cetip | InfoAuto Pagamentos, que 
automatiza o fluxo das informações a 
serem validadas antes da contratação 

segurança e agilidade nos
financiamentos de veículos

Vice-presidente da Unidade de Financiamentos da Cetip, Roberto Dagnoni fala sobre
o papel da instituição no mercado brasileiro de financiamento de veículos.

de financiamento. Assim, o pagamen-
to às revendas é liberado com mais 
agilidade. 

Revista FENAUTO:  Como essas so-
luções beneficiam as revendas?
 
Roberto Dagnoni: Elas trazem mais 
rapidez e segurança para as transa-
ções, uma vez que, com os sistemas da 
Cetip, é possível verificar se o veículo 
já foi dado como garantia em outra 
operação de financiamento. Além dis-
so, há mais rapidez na concessão de 
crédito, auxiliando nos negócios das 
revendas. 
 
Revista FENAUTO:  Pode nos contar 
um pouco sobre a sua carreira?
 
Roberto Dagnoni: Iniciei minha car-
reira como consultor e cheguei a sócio 
da Unidade de Outsourcing da De-
loitte para o Sul do Brasil. Depois, fui 
CFO na Becker Underwood e em 2008 
assumi a vice-presidência de Finanças 
e Novos Negócios da GRV Solutions, 
empresa responsável na época pela 
operação do SNG. Em 2010, coordenei 
o processo de venda da GRV para a 
Cetip e, em maio de 2012, fui reeleito 
diretor vice-presidente executivo da 
Unidade de Financiamentos e diretor 
executivo de Novos Negócios.

+

Roberto Dagnoni
Vice-presidente da Unidade
de Financiamentos da Cetip.
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Para atingir estas metas os 
líderes trazem as organiza-
ções novas práticas, com-
portamentos e atitudes 
que costumam gerar bons 

resultados em curto prazo e médio 
prazo. Normalmente seus objeti-
vos são liderar equipes altamente 
produtivas e comprometidas com 
o propósito de produzir resultados 
de alto impacto em um curto espa-
ço de tempo.

Com isso as ações tomadas 
normalmente são:

•Novas práticas - a liderança cos-
tuma promover novos processos 
na organização com objetivo de 
eliminar desperdícios e focar nas 
atividades que agregam valor ao 
cliente.

•Comportamento - vem à tona 
uma mudança parcial de cultura 
que sinaliza que o comportamen-
to do líder é aquele que deve ser 
seguido, pois normalmente ele é 
visto como referência e o exemplo.

•Atitude - percebemos que as 
lideranças buscam implantar atitu-
des pró ativas, por exemplo: trans-
mitir o foco na solução ao invés do 
foco no problema.

Todas estas ações são muito im-
portantes e com certeza trazem re-
sultados significativos para a orga-
nização. Entretanto, como estamos 
falando principalmente de com-
portamento e atitude, muitas vezes 
estas ações não se completam jus-

Gestão

Como um líder 
pode mudar sua empresa.
Os líderes são perfis profissionais procurados com afinco pelas empresas para 
impulsionarem as organizações buscando ganhar mercado, contribuir para agregar 
valor e garantir a perenidade das companhias.

COMPORTAMENTO ATITUDE

PARADIGMA

tamente porque este 2 componen-
tes estão intrinsecamente ligados a 
um terceiro: o paradigma.

Nilson Redis Caldeira
Diretor da Reconectar
Desenvolvimento Humano e 
Organizacional
www.reconectar.com.br

Como um líder pode gerar 
mudanças efetivas.

Os líderes que desejam fazer 
aprimoramentos e mudanças signi-
ficativas, além de trabalhar melho-
rias nas práticas, comportamentos 
e atitudes, devem focar primordial-
mente o seu trabalho na mudança 
de paradigmas.

Com o poder de um paradigma 
adequado as lideranças poderão 
levar as empresas a um crescimen-
to rápido e saudável. Por exemplo, 
Steve Jobs determinou o cresci-
mento da Apple sempre com base 
em novos paradigmas.

Não foram as “invenções” de 
Steve Jobs as suas maiores contri-
buições para o mundo, mas sim as 
mudanças culturais, sociais e mer-
cadológicas que elas trouxeram, 
resumindo os novos paradigmas 
que ele criou. Seu trabalho era jus-
tamente desafiar as pessoas para 
que elas acreditassem em seus 
novos paradigmas e por consequ-

ência tivessem comportamentos e 
atitudes alinhados. 

E quando os comportamentos 
e atitudes não estão alinhados 
com o paradigma?

Esta situação chama-se dissonân-
cia cognitiva. Ela baseia-se na pre-
missa de que a pessoa se esforça 
para manter a coerência entre seus 
paradigmas, comportamento e ati-
tudes. Quando a uma pessoa tem 
um paradigma sobre algo e age 
diferente do que acredita, ocor-
re uma situação de dissonância. A 
dissonância e uma das principais 
fontes de inconsistência no com-
portamento e atitude das equipes. 

Quando as pessoas encontram-
se neste estado a produtividade 
e seus resultados caem de forma 
significativa. É o momento de rea-
linhar os paradigmas com os com-
portamentos e atitudes.
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Gestão

Passo 1: Cabe ao líder ser vi-
sionário e não pensar em sua 
empresa somente com base no 
que ela é hoje, mas construir de 
forma visionária como ele dese-
ja sua empresa daqui a 5 ou 10 
anos. Como sua empresa pode-
rá se diferenciar no futuro crian-
do um novo paradigma hoje? Se 
sua empresa é do segmento de 
comunicação visual, como vão 
atingir seus clientes? Continuarão 
usando um banner impresso em 

um equipamento solvente?

Passo 2: Com base no novo 
paradigma é fundamental comu-
nicar-se intensamente para que 
todas as pessoas entendam o que 
isso significa. Como este novo pa-
radigma deve mudar o comporta-
mento e as atitudes das equipes.

Passo 3: Criar condições para 
que as equipes possam efetiva-
mente caminhar em direção ao 

seus novos objetivos. É função do 
líder criar condições para capa-
citar seus funcionários, oferecer 
ferramentas de trabalho e princi-
palmente oferecer feedback para 
que as equipes saibam que estão 
no caminho correto.

Esperamos que agora você es-
teja pronto para criar uma visão 
espetacular do seu negócios e 
apoiá-la em paradigmas que pos-
sam fazer realmente diferença 
para sua empresa.

3 passos para criar novos paradigmas para fazer sua empresa crescer.
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Revenda em Destaque

Amarildo José da Silva nas-
ceu em Crucilândia (MG) 
e reside em Contagem há 
45 anos. Em 1991, Ama-
rildo, seu pai Itamar e os 

irmãos Fábio e Marinaldo fundaram 
a Itamarati Automóveis: “O meu pai 
transmite o respeito e a segurança 
do negócio e minha mãe Anelita é o 
alicerce da empresa. Eles nos ensina-
ram a respeitar clientes e funcionários 
pois ao vendermos veículos realiza-
mos sonhos”. Fábio e Marinaldo in-
tegram a dinâmica equipe de gestão.

De acordo com Amarildo, sua famí-
lia identificou em Contagem uma fal-
ta de revendas e concessionárias de 
automóveis e viram nisso uma opor-
tunidade de investimento: “Graças a 
Deus, em 1991, meu pai, eu e meus 
irmãos abrimos a Itamarati Automó-
veis na Avenida Jair Rodrigues do 

Vale, 220, Bairro Inconfidentes. A em-
presa ocupava um terreno de 360m2, 
onde cabiam 16 carros. Na época 
começamos a trabalhar com o parce-
lamento próprio, com aprovação de 
crédito na hora, sem burocracia. Ain-
da hoje, este é o nosso carro chefe”.

Amarildo revela um dos segredos 
do sucesso empresarial: “a Itamarati 
conseguiu uma boa carteira de clien-
tes devido, principalmente, a trans-
parência nos negócios”. Essa reputa-
ção viabilizou que em apenas cinco 
anos após a fundação da empresa, 
adquirissem um terreno de 4.200m2, 
na Avenida Olímpio Garcia, 1200: 
“construímos nossa sede própria com 
amplo estacionamento coberto, ofe-
recendo mais conforto e segurança 
para nossos clientes”.

“Colhe-se o que foi plantado, hoje 
além do meu pai e meus irmãos, a 

Itamarati conta com 38 colaborado-
res que contribuem para o sucesso 
das negociações. Possui também um 
variado estoque com mais de 180 
veículos, todos com certificado de 
garantia de procedência”.

Amarildo afirma que ainda existe 
um déficit muito grande de veículo 
por pessoa em Contagem, o que cria 
uma expectativa promissora de negó-
cios: “hoje o crédito é muito restrito, 
e a Itamarati através do parcelamento 
próprio, tem possibilitado ao cliente 
adquirir um veículo mais novo e até 
mesmo 0km. O parcelamento próprio 
é o nosso diferencial no mercado, 
pois é feito diretamente com a loja 
no carnê em até 36 vezes para carro 
de qualquer ano com aprovação de 
crédito na hora, sem burocracia. Tra-
balhamos também com as financeiras 
em até 60 vezes sem entrada. Parte 
do sucesso de uma empresa está no 
bom relacionamento que ela pos-
sui com o seu cliente, e para isto é 
preciso transparência e segurança de 
um bom negócio. Bom atendimento 
também é fundamental. Para ofere-
cer um atendimento cada vez mais 
eficiente e diferenciado, investimos 
na qualificação e aperfeiçoamento de 
nossos colaboradores.

De acordo com Amarildo, os pró-
ximos passos serão o início das ope-
rações da nova loja da Itamarati em 
Betim, que terá uma área de 2.300m2 
na Avenida Bandeirantes, Centro, e 
capacidade para 120 carros, onde se-
rão contratados inicialmente 25 fun-
cionários. Logo em seguida, deverá 
iniciar uma reforma na sede, com um 
planejamento estrutural para ampliar 
o espaço físico, e conseqüentemente 
aumentar o estoque.

O maior desafio no momento para 
os negócios estão relacionados ao 
crédito, afirma Amarildo: “o setor de 
revenda de automóveis ainda está re-
lutando em oferecer taxas mais bai-
xas e facilitar ainda mais o crediário, 
possibilitando que mais pessoas pos-
sam adquirir o seu veículo”.

Amarildo José da Silva da Itamarati Veículos.

próspero negócio de família mineira.
Itamarati,
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www.certitraining.com.br (19) 3778-9828  e  (19) 3778-9838
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Artigo

CONSUMERISMO: que é o 
contrário do consumismo 
e em sua essência significa 
consumir de forma ética o 
que é necessário. Porém um 

cliente com estas características pode 
ser desinformado e algumas vezes até 
hostil por não compreender plenamen-
te as características da importância de 
adquirir um determinado carro; 

 A COMPETIÇÃO INJUSTA: e eu acres-
centaria, autodestrutiva. Outros conces-
sionários baixam demais os preços, des-
truindo, não somente o teu lucro bruto, 
como o deles próprio, afetando nega-
tivamente os resultados do mercado e 
do negócio;

A eventual ineficiência do Departa-
mento de Serviço pode tornar difícil ou 
até impossível cumprir as promessas de 
bom atendimento ao cliente. Some-se a 
necessidade de matar um leão por dia 
para vivermos decentemente. Isso tudo 
e mais um pouco parece uma união de 
forças negativas que se juntaram nos 
últimos anos com o único propósito de, 
se não destruir, pelo menos FRUSTRAR 
o grande combatente na linha de ven-
das – O VENDEDOR.

 Verdadeiras, ou imaginárias, são es-
tas forças negativas que atrapalham 
as grandes oportunidades de um ven-
dedor sério e honesto no caminho do 
sucesso. O vendedor de sucesso sabe 
que ele está em um negócio altamen-
te competitivo e cheio de desafios, mas 
também que estas condições bastante 
destrutivas estão da mesma forma afe-
tando os seus concorrentes. 

O vendedor inteligente – Você - 
também sabe que estas circunstâncias 
corroem e destroem o seu mais forte 
aliado: a tua AUTOCONFIANÇA. Mas, 
simplesmente reconhecer o problema 
não é o suficiente – o que fazer com ele 
é outro desafio. Autoconfiança, empa-
tia - com o cliente, e a habilidade - de 
fechar a venda, serão apenas palavras.  
A não ser que Você as coloque juntas 
e em harmonia para criar um método 

O VENDEDOR 
de veículos e os seus desafios

J.R. Caporal
CEO MegaDealer Network 
Development
www.megadealer.com.br

de trabalho que claramente lhe mostre 
um caminho prático a seguir no dia-a-
dia com os objetivos de vender mais e 
ganhar mais. Para ganhar dinheiro ao 
vender, Você tem que se empenhar 
continuamente, não somente para co-
nhecer as suas “FERRAMENTAS DE 
TRABALHO”, mas, como usá-las efeti-
vamente, de uma maneira altamente 
PROFISSIONAL. O verdadeiro profissio-
nal treina constantemente para aperfei-
çoar as suas TÉCNICAS e não economi-
za esforços para ser um vendedor por 
excelência colocando-as em prática. A 
elas, une o melhor do seu próprio estilo, 
dos seus traços de personalidade e do 
seu senso de humor para convencer o 
cliente a comprar dele. Você sabe – ou 
deve saber - muito bem que a diferença 
entre um profissional e um amador é a 
habilidade de ouvir a palavra “NÃO” do 
cliente sem desistir; e reconhecer que é 
sua a tarefa transformar esse NÃO em 
SIM.

 O vendedor inteligente logo aprende 
que decepção, falsas promessas, exage-
ro ou qualquer coisa que gere dúvidas 
sobre a sua integridade, logo trabalham 
para sua própria desvantagem. Você 
deve entender que neste ramo é preciso 
negociar, e que lucro e barganha fazem 
parte integral de negócio. Mas sempre 
devem vir aliados à satisfação do cliente.

 O vendedor precisa sempre se apro-
ximar com uma atitude positiva e tomar 
cuidado para proteger a confiança e 
segurança que ele projetou no cliente. 
O vendedor passa a ser o Consultor de 
Compras do cliente no momento em 
que conquista sua credibilidade. Ele 
utiliza métodos de venda que lhe mos-
tram onde está em cada negociação 
- e ele o faz tranquilamente - que é a 
marca registrada de um bom profissio-
nal. Para isso, Você precisa saber tudo 
sobre o seu produto, e nunca cair na 
falsa armadilha de pensar que o cliente 
conhece plenamente o produto e seus 
benefícios. Cada passo para uma venda 
de sucesso deve ser dado com a sua lin-

guagem, maneira e atitudes, transmitin-
do para todos que tudo o que Você faz 
é para o benefício e bem-estar dos seus 
clientes. Assim como qualquer profis-
sional, o bom vendedor, continuamente 
está treinando para chegar à perfeição.

 Ele sabe que o clima de vendas está 
sempre mudando, que os métodos de 
ordem podem se tornar obsoletos e 
talvez até destrutivos para o seu cres-
cimento econômico. Ele não tem medo 
de desafiar as suas próprias crenças e 
técnicas, e aceita ajustes conforme eles 
vão se tornando necessário, e ao mes-
mo tempo usa sua inteligência para 
adaptá-los ao seu próprio estilo e per-
sonalidade. Ele está sempre consciente 
dos fatores econômicos e financeiros. 

Você tem que ter em mente que é 
sempre o cliente que decide quem é 
o melhor vendedor e o quanto ele vai 
ganhar.

Ao estar totalmente consciente des-
tes fatores que influenciam a sua vida e 
o seu trabalho, o indivíduo positivamen-
te ambicioso mede o seu sucesso, não 
só pelo que ganha, mas também pela 
satisfação de estar dando tudo de si. Re-
conheça as suas fraquezas e as ataque 
com toda a tua energia e tenacidade, 
usando todas as ferramentas disponí-
veis, para, enfim, colher as altas recom-
pensas financeiras pelos teus esforços.

Dentre os grandes desafios que o vendedor tem que enfrentar, podemos citar 
algumas forças negativas existentes no mercado.

O
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Parceiros

JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES E IREMOS 
MAIS LONGE!
Superintendente Executivo da Área de Veículos fala sobre a parceria 
do Banco PAN com a FENAUTO.

Wilson José Assis Diniz 
é formado em Admi-
nistração de Empre-
sas com ênfase em 
Mercado Financeiro. 

Iniciou sua carreira no ABN Amro Bank 
– Aymoré Financiamentos e lá perma-
neceu por dezoito anos, onde assumiu 
a superintendência de Veículos logo 
depois de ter sido Superintendente de 
Pesados. Ainda pelo ABN Amro, teve 
uma breve passagem pela financeira 
Imagine, sediada em Madri na Espanha. 
Em seguida, foi para a BV Financeira, 
também no cargo de Superintendente 
de Veículos, e lá permaneceu por três 
anos. Hoje toda a experiência dele está 
a serviço do banco PAN,  coordenan-
do a área de Veículos como Superin-
tendente Executivo. O Banco PAN e a 
FENAUTO tem promovidos encontros 
por todo o Brasil para debater o mer-
cado de seminovos e usados.
Dinis destaca que a parceria do banco 
PAN com a FENAUTO é de grande va-
lia para a sua organização, “porque nos 
dá a oportunidade de contribuir para o 
fortalecimento da classe e para a me-
lhoria da imagem do mercado. Uma 
categoria representada por uma en-
tidade de classe forte, além de passar 
segurança e confiabilidade para o con-
sumidor, consegue melhorar os pro-
cessos e computar diversas conquistas 
para o segmento. Juntos seremos mais 
fortes e iremos mais longe”. 

Ao longo dos últimos três  anos, o ban-
co PAN tem levado soluções de negó-
cios a todos os seus parceiros, com o 
objetivo de possibilitar uma melhor 
rentabilidade e um maior incremen-
to nas vendas. “Além disso, a parceria 
PAN FENAUTO tem nos dado a oportu-
nidade de levar números que compro-
vam a evolução do mercado da região 
e do país, possibilitando assim que o 
parceiro possa identificar oportunida-
des e montar as estratégias de vendas 
que melhor lhe convier”, relata Diniz 
que continua: “aproveitamos ainda, 
para levar de uma forma simples, obje-
tiva e até divertida, técnicas de vendas 
e de motivação de equipe”. 
O mercado de seminovos e de usados 
continuará em franco crescimento nos 
próximos anos, acredita Diniz, que ex-
plica: “porque há uma conscientização 
maior do consumidor em adquirir um 
bem que não comprometa por demais 
a renda familiar. Além disso, é comum 
encontrarmos veículos seminovos ou 
usados em excelente estado de con-
servação e ainda com garantia de fá-
brica. Podemos afirmar ainda, que nos 
últimos anos a qualidade dos veículos 
fabricados no Brasil, melhorou consi-
deravelmente. Diante disso, a decisão 
do consumidor por comprar um veí-
culo usado se torna mais fácil e mais 
rápida”.
O Superintendente Executivo conclui: 
“hoje nós podemos afirmar que o PAN 

é a melhor opção de parceria, por ofe-
recer ao mercado soluções que visam 
atender o negócio como um todo e 
não apenas o consumidor.  Nós esta-
mos presentes em todo o território na-
cional e estamos prontos para dispen-
sar um atendimento ímpar aos nossos 
clientes, aos nossos parceiros e a todos 
os empresários desse setor.Podem 
contar com o apoio dos profissionais 
do PAN, para fazer do seu negócio, um 
negócio de sucesso”.

Wilson José Assis 
Diniz 
Superintendente Executivo da 
Área de Veículos
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3o Congresso Fenauto

A terceira edição do gran-
de encontro das re-
vendas de veículos – o 
Congresso Nacional de 
Seminovos e Usados, e 

da ExpoFENAUTO’2014 – será rea-
lizada no Centro de Convenções do 
Sauipe Park, de 3 a 5 de dezembro, 
e a hospedagem se dará no hotel 
ao lado, o Sauipe Club (antigo Bre-
ezes).

“Estamos atendendo ao que foi 
solicitado pelos congressistas atra-
vés das fichas de avaliação: praia, 
de preferência no Nordeste”, expli-
ca o presidente da FENAUTO, Ilidio 
Gonçalves dos Santos. “Realiza-
mos uma visita técnica e gostamos 
muito do que vimos. O complexo 
está preparado para eventos ain-
da maiores do que o nosso, como 
ocorreu com o sorteio das chaves 
da FIFA e a reunião do BID-Banco 
Interamericano de Desenvolvimen-
to.”

Como sempre o mais importan-
te é a Programação Temática, que 
terá dois roteiros principais: o pri-
meiro apresentará assuntos estra-
tégicos, destinados ao proprietário 
da revenda; o outro, focalizará te-
mas voltados à comercialização de 
veículos, com técnicas e experiên-
cias para melhorar as vendas. Uma 
das novidades serão as palestras 
internacionais, como a do norte-a-
mericano Peter Mac Wheels e a dos 
portugueses Ricardo Oliveira e Ma-
nuel Madeira. O programa de tra-

Será realizado na Costa do Sauipe na Bahia 
de 3 à 5 de Dezembro de 2014

“Devido ao 
sucesso das 
duas edições 
anteriores, a 
expectativa 
da FENAUTO 
é de reunir 

mais de 500 
participantes.”

balho será aberto pelo jornalista e 
comentarista econômico Luis Nas-
sif. Outros especialistas já confir-
mados: Nailor Marques Junior, José 
Onofre de Araújo Neto e Pedro 
Furquim. É aguardada com grande 
ansiedade a confirmação da apre-
sentação do Ministro Guilherme 
Afif Domingos, que prometeu todo 

o empenho em participar. Outro 
dos pontos altos do evento será a 
fala do presidente da Anfavea, Luiz 
Moan, que abordará as perspecti-
vas do setor automotivo.

Entre as empresas parceiras, 
presentes à ExpoFENAUTO’2014, 
destacam-se o Banco PAN, Patro-
cinador Master, a Cetip e a CNseg, 
Patrocinadoras Ouro e, com o Pa-
trocínio Bronze, a Mapfre.

A par da programação de tra-
balho, o presidente da FENAUTO 
ressalta: “nosso Congresso tem 

sido marcado também por reunir 
os familiares do lojista. Assim, bus-
camos um destino extremamente 
atraente, para que o revendedor 
possa levá-los consigo. E o sistema 
“all inclusive” facilita tudo pois as 
refeições servidas e bebidas consu-
midas estão inclusas no pacote: o 
participante não tem que se preo-
cupar com a questão de seu consu-
mo e de sua família”.  

Fernando Procópio, da empre-
sa organizadora, informa que não 
houve aumento do valor das ins-
crições e o pacote de hospeda-
gem está mais barato do que no 
Royal Palm Plaza. “Na comparação, 
a vantagem para o congressista 
e familiares torna-se ainda maior 
quando se considera que pratica-
mente tudo o que for consumido 
já está no pacote de hospedagem”. 
Lembra também que quem se ins-
crever já, terá dupla vantagem: terá 
descontos na inscrição e estadia e 
ainda poderá adquirir passagens 
aéreas mais baratas, inclusive pela 
negociação realizada pela agência 
de turismo oficial do evento – a 
Endeavour – com as companhias 
aéreas. 

Devido ao sucesso das duas edi-
ções anteriores, a expectativa da 
FENAUTO é de reunir mais de 500 
participantes.

As inscrições podem ser feitas 
pelo site www.congressofenauto.
com.br, que apresenta informações 
detalhadas sobre a participação. 
Informações também poderão ser 
obtidas através do e-mail: 
congresso@congressofenauto.
com.br ou pelo tel. 11-3125.3200.
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3o Congresso Fenauto
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A obrigatoriedade de 
equipar os carros de 
passeio zero quilôme-
tro  com freio ABS e 
o airbag determinada 

pelo governo este ano, bem como 
a redução dos descontos do IPI 
(Imposto sobre Produtos Industria-
lizados) fizeram com que os preços 
desses veículos ficassem mais altos 
e, assim, a preferência pelos usados 
avançou. No acumulado de 2014, 
os financiamentos de veículos usa-
dos somam 2.354.660 unidades 
contra 2.295.610 veículos novos, 
levando em consideração os au-
tomóveis de passeio e comerciais 
leves, motos e pesados. 
 O levantamento é da Cetip, que 
opera o Sistema Nacional de Gra-
vames (SNG), base integrada de 
informações que reúne o cadastro 
das restrições financeiras de veícu-
los dados como garantia em ope-

rações de crédito em todo o Brasil. 
O SNG impede que o processo de 
financiamento de veículos seja sus-
cetível a fraudes sistêmicas. 

 Em setembro, os veículos usados 
somaram 289.258 unidades finan-
ciadas, uma alta de 13,8%, em re-
lação ao mesmo período de 2013. 
Já os novos totalizaram 275.257 
unidades, representando uma que-
da de 2,1%, na comparação anual. 
A opção pelos usados é ainda mais 
forte na categoria dos automóveis 
leves. Em setembro, os automó-
veis leves usados apresentaram um 
crescimento de 14,5%, na compa-
ração anual, enquanto os novos re-
cuaram 2,3%. 

 No acumulado deste ano, os fi-
nanciamentos de automóveis leves 
usados já somam 2.157.303 unida-
des. O volume corresponde a 60% 
das vendas a prazo de automóveis 
leves, entre novos e usados. No 

Informação

VEíCULOS USADOS 
conquistam preferência dos consumidores
A obrigatoriedade do freio ABS, do airbag e a redução dos descontos do IPI nos 
carros novos ampliaram a busca pelos usados.

período de janeiro a setembro de 
2013, os usados representavam 
57% do total de autos leves finan-
ciados. 

 O levantamento também apon-
tou que, em setembro deste ano, 
o volume de financiamento de au-
tomóveis de passeio com até três 
anos apresentou um crescimento 
de 10,7%, em relação ao mesmo 
mês de 2013, e somou 93 mil uni-
dades financiadas. Já os financia-
mentos de carros novos tiveram 
uma redução de 2,7%, na compa-
ração anual, e somaram 179 mil 
unidades.

 Entre os automóveis leves usa-
dos, aqueles de quatro a oito anos 
são os preferidos dos consumido-
res. Em setembro, foram vendidos 
130 mil unidades a prazo, um au-
mento de 22,6% na comparação 
com o mesmo período de 2013.

Fonte: Cetip
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ELA QUER UMA MOTO PARA 
CRUZAR FRONTEIRAS E ELE 

QUER FINANCIAR SEM
CRUZAR OS DEDOS.

Rafael financiou sua moto e pegou a estrada com a Claudia, graças à rápida aprovação de crédito 
cedido pelo seu banco. O que o Rafael não sabe é que o trabalho em parceria entre a instituição 
financeira e a Cetip agilizou a liberação do financiamento, facilitando sua vida.

Para conhecer esta e outras histórias, acesse o site: 
www.cetip.com.br/financiamentos
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