
Publicação Bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

Março/Abril
2019

80

ENTREVISTA
A nova gestão da Anfavea (2019-2022), com Luiz 
Carlos Moraes, na presidência, e Fabrício Biondo, 
como vice-presidente, pretende trabalhar de 
forma participativa e conjunta.

MARKETING
Investimento em propaganda 
requer atenção.

100 ANOS
EM 10!

SETOR
Segmento de Implementos 
Rodoviários está 
acompanhando o ritmo do 
mercado de caminhões?

Além da eletrificação, autonomia e conectividade.  
É preciso prestar atenção no comportamento do consumidor, 

em sua experiência omnichannel, para modernizar a 
estratégia e atender às suas novas necessidades.



acesse: b3.com.br

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.
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Por Alarico Assumpção Júnior

O presente e as megatendências

editorial

O foco no futuro de nossos negócios e do nosso Setor não pode, e nem 
deve, nos desfocar do presente, que é onde podemos e devemos 
agir para que, de fato, possamos obter sucesso amanhã. O “Aqui e 
o Agora” é onde estão nossas empresas, os produtos e serviços que 

comercializamos e oferecemos e os clientes, para quem, fundamentalmente, 
devemos estar preparados, hoje e sempre, para melhor atender.

É fato que temos que nos orientar pela era digital, e dela explorar as 
melhores ferramentas de gestão e de relacionamento com os nossos clientes, 
assim como para a conquista de outros, neste tão competitivo mercado. Porém, 
não devemos deixar escapar o foco na atualidade e na base de nossos negócios: 
a gestão enxuta, a capacitação de equipes, a integração inteligente dos dados e perfil de clientes, a 
personalização de atendimento, enfim, uma gama essencial para que possamos ter empresas de alta 
rentabilidade e índices de satisfação de clientes, ao mesmo tempo preparadas para crescer e para aderir 
às megatendências, como os veículos autônomos, conectados, elétricos e compartilhados. Algumas 
dessas tendências, já sabemos, devem chegar ao nosso mercado apenas daqui uma década, ainda 
que os movimentos do mercado apontem para mudanças mais rápidas hoje, do que as ocorridas nos 
últimos 100 anos, como nos mostra a Matéria de Capa dessa edição.

Mas é preciso, acima de tudo, ter a consciência de que devemos estar capitalizados e estruturados 
para usufruir a atuar no cenário futuro pois, como também já me parece claro, teremos, sim, futuro no 
futuro do nosso mercado.

Aprimorar técnicas de agendamento de serviços, como nos mostra o case da Grand Brasil, ou mesmo 
aprender as melhores práticas com grupos e Concessionários de outros países, como temos feito 
nos Programas Educacionais, promovidos pela FENABRAVE, ou, ainda, participando dos Congressos 
& ExpoFenabrave, como a 29º Edição, que acontece entre os dias 6 e 7 de agosto, em São Paulo, são 
conjuntos de ações que devemos empreender para estar preparados para ganhar hoje e amanhã. 
Porque, como diz o slogan do nosso evento, devemos estar sempre “JUNTOS! MOVENDO O BRASIL”.

Por isso, abra sua mente ao aprendizado constante e para as oportunidades que se mostram hoje. 
Confira o novo modelo da Universidade Web Fenabrave, que teve seu projeto alterado, com formato 
baseado na atualidade e na diversidade dos alunos, assim como deixe suas equipes participarem dos 
eventos FOCO - Fórum de Concessionárias, que os Sincodiv´s estão promovendo, com o apoio da 
FENACODIV, em todo o País. 

Fique atento aos próximos eventos e usufrua de tudo o que a FENABRAVE e sua ASSOCIAÇÃO DE 
MARCA oferecem para que você possa ampliar sua rentabilidade hoje, pensando menos no Vale do 
Silício e no que falam na Wall Street, e muito mais no que está dizendo o seu cliente, interno e externo, 
todos os dias, seja pelo comportamento no processo de compra e avaliação de serviço, ou pelas 
mensagens que recebemos, pelos múltiplos canais que devemos ter para atendê-lo. 

Pense nisso. Juntos! Movendo o Brasil!
Boa leitura e ótimos negócios!

Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE e FENACODIV
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A estreia do FOCO 2019 - Fórum de Concessionárias, que subs-
tituiu os Encontros de Vendedores, foi sucesso total. Os dois pri-
meiros eventos, realizados em duas capitais nordestinas, seguiram 
o formato do novo Programa Educacional, que visa a capacitação 
e preparação das equipes de colaboradores das Redes de Con-
cessionárias de todo o País, de forma mais dinâmica e interativa.

Os eventos têm Patrocínio do Banco ITAÚ e são promovi-
dos pela FENACODIV e realizados pelos SINCODIV´s. Os principais 
temas das palestras, que acontecem em formato TED, concentram 
os temas sobre a “Comunicação Eficaz”, “O Modelo de Concessio-
nária do Futuro” e “Motivação”.

No dia 9 de abril, o encontro aconteceu em Salvador (BA), das 
19:00 hs às 21:30 hs e contou com a participação de 80 colabo-
radores de Concessionárias da região. As doações arrecadadas, 
como taxa de inscrição, foram encaminhadas ao Núcleo de Apoio 
ao Combate do Câncer Infantil. 

“Desde que a FENACODIV apresentou o novo formato do 
programa educacional para colaboradores, recebemos um grande 
volume para agendamento das atividades, o que confirma a qua-
lidade e, principalmente, e eficácia do programa para os negócios 
das Concessionárias de todo o Brasil”, ressaltou Alarico Assumpção 
Júnior, Presidente da entidade.

Em João Pessoa, o FOCO aconteceu no dia 26 de abril. Os ali-
mentos arrecadados, como inscrição, foram doados ao Hospital 
São Vicente de Paulo. 

FOCO 2019 estreia 
com sucesso total  
no Nordeste

Nas duas localidades, estes foram os temas das palestras:
• Os segredos de uma comunicação eficaz. Saiba como se relacio-
nar e negociar com clientes e colegas de trabalho
• A Concessionária do Futuro! Conheça as últimas tendências e 
inovações no Setor
• A Motivação está em você!

Em maio, o FOCO 2019 passa por Brasília (DF), Campo Grande 
(MS) e Chapecó (SC). As informações sobre as inscrições e progra-
mação dos eventos, estão disponíveis nos Sincodiv’s locais e nos 
informativos Fenabrave em Ação.

No trânsito, o sentido é a vida
Com o slogan “No trânsito o sentido é a vida”, a campanha Maio Amarelo, em 
2019, propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e uma reflexão 
sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos 
os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou 
bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro. 

Para fazer a adesão de sua empresa ao movimento, basta acessar o site  
www.maioamarelo.com e obter todas as informações e orientações.  
A FENABRAVE apoia e está divulgando a campanha, 
em seus meios de comunicação. Participe!

Alimentos arrecadados em João Pessoa.
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Em abril, o Fenabrave em Ação, tradicional veículo de informação 
da entidade, ganhou uma nova interface, com reformulação total 
do projeto gráfico, tornou-se mais moderno e interativo.

O objetivo desta publicação, que passa a ter o Patrocínio 
Máster da OLX, continua sendo levar informações relevantes e 
informar o Setor sobre as ações que a Federação desenvolve em 
prol dos segmentos que representa. 

Para ler a íntegra das matérias, basta clicar nas manchetes 
para que uma nova página se abra na tela, com textos, imagens 
e vídeo, que passam a integrar o informativo “Estamos, constan-
temente, em busca de novos canais e formatos de comunicação, 
mais modernos e interativos, para garantir que as Associações de 
Marca, suas Redes de Concessionárias, assim como Regionais e  
SINCODIV´s tenham acesso às principais informações do Setor, 
sejam ações da FENABRAVE e FENACODIV ou mesmo assuntos de 
mercado que impactem, direta ou indiretamente, nos negócios da 
distribuição de veículos”, reforçou Rita Mazzuchini, assessora de co-
municação institucional e imprensa da FENABRAVE  e FENACODIV.

Segundo a assessora, as sugestões, sobre temas de interesse, 
a serem abordados no FENABRAVE EM AÇÃO, continuam sendo 
bem-vindas. Envie um e-mail para rita@mcepress.com.br, indi-
cando assuntos que gostaria de ler na publicação, que é editada 
todos os meses.

Informativo mensal
Fenabrave em Ação  
passa por reformulação

No início de abril, foi sancionada, pelo Presidente da República, 
a Lei Complementar 166/2019, que altera as regras do Cadastro 
Positivo, permitindo que seja criada uma nota de crédito para cada 
consumidor, de acordo com o pagamento de suas contas, como 
empréstimos bancários, cartão de crédito e de serviços públicos 
de fornecimento de água, luz e telefone. 

Quanto mais honrar com seus compromissos, mais alta será 
a nota do consumidor. Essa reputação será considerada pelas 
instituições financeiras para a concessão de crédito, por exemplo.

A campanha para a aprovação da proposta do Cadastro positivo 
foi liderada pela ACREFI - Associação Nacional das Instituições de Cré-
dito, Financiamento e Investimento, presidida por Hilgo Gonçalves, e 
apoiada e acompanhada pela FENABRAVE. 

Cadastro Positivo é sancionado pelo Presidente da República
Para Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, a Lei 

traz possibilidades de crédito ainda mais otimistas para os clientes 
do Setor da Distribuição de Veículos. “Estamos muito otimistas com 
essa notícia e com a real probabilidade de expansão de nosso mer-
cado, em 2019, e nos próximos anos. Vale ressaltar que, assim que 
entrar em vigor, a inclusão no Cadastro Positivo será automática”, 
comentou Assumpção Júnior. 

Na estimativa da ACREFI, há cerca de 15 milhões de pessoas 
inscritas no sistema e, com a aprovação do Cadastro, esse número 
poderá aumentar para 100 milhões, além de favorecer a concessão 
de crédito, por parte dos bancos, dentro de um prazo mais ade-
quado, conforme a necessidade do cliente e de acordo com o bem 
que está adquirindo, como é o caso de veículos.
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Interatividade e flexibilidade marcam a nova 
plataforma da Universidade Web Fenabrave
A Universidade Web Fenabrave está em pleno processo de rees-
truturação da metodologia. Uma das maiores escolas de ensino 
à distância do País, que tem o objetivo de contribuir e preparar, 
profissionalmente, centenas de Colaboradores do Setor da Dis-
tribuição de Veículos, em todo Brasil, está modernizando suas 
estruturas, atualizando seu formato e ampliando a grade de cursos 
para continuar oferecendo, às Concessionárias e suas equipes, 
conteúdo direcionado às suas necessidades. 

Nesta nova etapa da Universidade Web Fenabrave, o aluno terá 
muito mais conteúdo e canais de aprendizado, o que possibilitará 
o acesso em qualquer plataforma digital e diferentes materiais 
para estudo.

Uma das novidades é o aplicativo, com acesso pelo celular 
ou tablet, que vai facilitar e agilizar o acesso aos cursos, consulta 
de trilhas do conhecimento, avaliações e informações sobre o 
histórico do aluno, em poucos cliques. O app estará disponível, 
gratuitamente, pelos sistemas iOS ou Android.

Com a reformulação da metodologia o aluno pode acessar 
os conteúdos na ordem que quiser, não necessitando seguir uma 
trilha.  Os vídeos terão duração reduzida, para garantir o máximo 
de absorção de conteúdo. Ou seja, a nova Universidade Web 
Fenabrave está oferecendo toda a tecnologia possível a serviço 
da preparação das equipes de colaboradores das Concessionárias 
brasileiras, visando oferecer o melhor atendimento e os melhores 
serviços aos clientes.

“A produção dos novos conteúdos já está em andamento. 
Já estamos gravando os novos cursos, atualizando conteúdo, 
formatando os materiais que serão oferecidos aos alunos e es-
truturando todas ferramentas da plataforma para que o aluno 
aproveite plenamente todas as opções de capacitação dispo-

níveis”, comenta Amanda Sobral, supervisora da Universidade 
Web Fenabrave.

A plataforma da Universidade Web Fenabrave também foi 
reformulada e, nesta nova etapa, permitirá, aos alunos, fazer 
consultas ao material apresentado no curso, pois tudo estará 
disponível em formato PDF.

Para esta reformulação, a Universidade WEB Fenabrave passa 
a contar com um consultor pedagógico, o professor doutor David 
de Oliveira Lemes. Para o professor, a grande vantagem da nova 
metodologia é a flexibilidade. “A ideia é que os vídeos sejam curtos, 
para otimizar o tempo de estudo, e o aluno ainda poderá escolher 
o melhor momento para fazê-lo. Caso ocorram dúvidas, quem 
participa do curso poderá consultar a apostila, e revisar todo o 
conteúdo ouvindo o podcast. Os conteúdos presentes nos textos, 
áudios e vídeos são independentes e complementares, cada um 
com sua linguagem específica”, explica o professor, que destaca 
a interação entre as diferentes mídias como o ponto mais forte 
da plataforma, uma vez que possibilita, ao aluno, sua constante 
atualização e aproveitamento máximo das diferentes mídias.

Além dos vídeos disponíveis, a nova Universidade Web 
Fenabrave passa a ter os cursos em áudio books e podcasts, 
com até 30 minutos, tornando o processo de aprendizado mais 
interativo e estimulante. 

Ao final de cada curso, o aluno passa por avaliação, com ques-
tões de múltipla escolha, para receber o certificado de conclusão. 

Cursos – Enquanto a equipe da Universidade Web Fenabrave 
finaliza as ferramentas da nova metodologia, os alunos já inscritos 
podem assistir aos cursos já disponíveis na plataforma atual, apro-
veitando para aperfeiçoar conceitos e revisar conteúdos.

Mais informações sobre a Universidade Fenabrave: (11) 5582-0045 – www.universidadefenabrave.org.br 

A FENABRAVE reforça a necessidade das Concessionárias de 
veículos se atentarem para a atualização da Instrução Normativa 
– Ibama, nº 01/2019 (ajuste à IN nº 06/2014), que regulamentou 
o Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e 
Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP) às novas regras 
de enquadramento no Cadastro Técnico Federal/Atividades 
Potencialmente Poluidoras.

Atenção à atualização da Instrução Normativa do IBAMA
 A iniciativa das Associações, que distribuíram ação em face 

do IBAMA, está sendo acompanhada pela FENABRAVE, visando 
discutir exclusivamente a TCFA cobrada pelo IBAMA. Porém, a 
ação não questionou a obrigatoriedade, ou não, da entrega do 
RAPP ou de outras obrigações acessórias. Assim, a recomendação 
é de que as Concessionárias busquem apoio de consultoria espe-
cializada, se necessário, para o cumprimento de tais obrigações.  
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Os preparativos para o maior evento do Setor da 
Distribuição Automotiva da América Latina, o 29º 
Congresso & ExpoFenabrave, que acontece nos dias 
6 e 7 e agosto, estão a todo vapor. 

O evento, esse ano, traz muitas novidades, 
dentre elas, o novo formato, que possibilita, ao par-
ticipante, assistir aos workshops e superworkshops 
seguindo as trilhas de conteúdo específico para 
cada Segmento Automotivo, além de outros de 
interesse geral. Algumas apresentações serão mais 
curtas, o que amplia a grade de conteúdo.

“Neste ano, a proposta do 29º Congresso & 
ExpoFenabrave é oferecer mais conteúdo, mais 
tempo de interação entre os participantes e expo-
sitores, além de ampliar o compartilhamento de 
experiências e boas práticas no Setor”, comentou 
Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da  FENABRAVE, 
durante apresentação dos detalhes do evento aos 
Presidentes das Associações de Marca, no dia 10 de 
abril, na sede da Federação.

Com o tema “JUNTOS! Movendo o Brasil! 
Participe desse movimento”, o 29º Congresso & 
ExpoFenabrave deve reunir mais de 3,5 mil congres-
sistas e visitantes na área de exposições, em busca 
de novidades sobre os assuntos mais relevantes 
para a gestão das Concessionárias. Este é o 12º ano 
consecutivo que o evento tem o Banco Itaú como o 
Patrocinador Máster.

“Unidos somos mais fortes para encontrarmos, 
juntos, novas soluções para os nossos negócios e, 

Contagem regressiva para o  
29º Congresso & ExpoFenabrave

Inscrições

assim, alcançarmos nossos objetivos. E, o símbolo maior dessa união é a nossa 
Federação. E, cada um de nós é a nossa entidade”, ressaltou Alarico Assumpção 
Júnior, Presidente da FENABRAVE, que lembrou, durante a apresentação aos 
Presidentes das Associações de Marca, a relação do tema do evento ao slogan 
da entidade, “Desde 1965, movendo o Brasil”.

Outra novidade, para este ano, são os cases de melhores práticas e os  
superworkshops segmentados, todos com o mesmo peso na programação. Já os 
temas gerais deverão atrair congressistas de todos os segmentos automotivos, 
tais como tendência do mercado de crédito, recursos humanos, e legislação que 
impacta no desenvolvimento do Setor. 

“Os assuntos que serão abordados influenciam, diretamente, no nosso negó-
cio, como ferramentas relacionadas à jornada digital do consumidor, abrangendo 
veículos novos, pós-venda e seminovos. Os participantes terão a oportunidade 
de assistir a mais apresentações e ainda desfrutar de momentos de relaciona-
mento com potenciais parceiros”, explicou o Presidente da Federação. 

Para a edição deste ano, foram mantidos os mesmos 
valores praticados em 2018. As Associações de Marca terão 
descontos especiais para as compras coletivas.

Acesse o site oficial do evento – www.congresso-fenabrave.com.br  
e acompanhe as novidades,  a atualização da Programação 
Temática do Congresso, sua inscrição e tudo sobre as 
empresas que participarão da ExpoFenabrave.

Siga as notícias do 29º Congresso & ExpoFenabrave em nossas 
mídias sociais: FACEBOOK, INSTAGRAM e LINKEDI.

1 de março a 31 de maio R$ 900,00

1 de junho a 30 de junho R$ 1.000,00

1 de julho a 31 de julho* R$ 1.100,00

No local R$ 1.200,00

*último dia para inscrições online
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ExpoFenabrave
A maior feira de negócios do Setor da Distribuição de Veículos no País, a 

ExpoFenabrave, concentra grandes expectativas para 2019. Em 10.000 mil² 
de área, entre palestras e feira, mais de 50 empresas estarão reunidas para 
apresentar serviços, produtos e estratégias que visam aprimorar a gestão das 
Concessionárias e, consequentemente, ampliar a rentabilidade do setor.  

“A ExpoFenabrave é um ambiente estruturado para promover novos negó-
cios em diferentes frentes, seja em tecnologias digitais, produtos financeiros, 
ferramentas para oficinas, treinamento de colaboradores, em apenas um lugar, 
oferecendo facilidade e praticidade para Concessionário”, explicou Marcelo 
Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE.

A circulação dos participantes, entre a área do 
Congresso e da feira de negócios, é um dos grandes 
destaques do evento. “Essa estratégia tem alcança-
do grande sucesso. Tudo está no mesmo piso, com 
facilidade para o deslocamento entre os diferentes 
ambientes, reunindo fornecedores, prestadores de 
serviços, titulares das Concessionárias, executivos de 
montadoras e lideranças do Setor. E, neste ano, os 
participantes terão ainda mais tempo para potencia-
lizar sua rede de relacionamento e analisar as ofertas 
dos expositores”, ressaltou Franciulli. 

Cada espaço da ExpoFenabrave é muito dispu-
tado, reflexo das pesquisas que mostram o elevado 
nível de satisfação de expositores e participantes. 
Com isso, a procura de expositores e a reserva dos 
espaços já começa mesmo antes do lançamento 
do evento. Em fevereiro, 80% dos espaços da  
ExpoFenabrave já estavam comercializados e, neste 
ano, o evento contará com a participação de diver-
sos expositores inéditos. 

A abertura do evento terá apresentação de Charlie 
Gilchrist, Presidente da NADA - National Automobile 
Dealers Association.

Outras presenças, de especialistas internacionais, 
já estão confirmadas, como Jodie Teuton, Presidente 
da ATD – American Truck Dealers Association; Laura 
Lemco, consultora especializada no segmento de 
duas rodas e Concessionária de motocicletas nos 
Estados Unidos; e Willie Vogt, Diretor Executivo da 
Farm Progress.

Presidente da  
NADA fará a palestra  
de abertura

Associações poderão 
reservar salas para reuniões, 

durante o evento
As Associações de Marca também poderão 
reservar sala, dentro do limite disponível, 
para se reunir com suas Redes, no dia 6 de 

agosto, no mesmo pavilhão do evento. 

Para mais informações e reservas, entrar em 
contato com a Central de Atendimento da 

FENABRAVE pelo telefone (11) 5582-009, ou 
pelo e-mail congresso.expo@fenabrave.org.br

Charlie Gilchrist Jodie Teuton
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Agenda

Principais eventos em que a FENABRAVE esteve presente, nos meses de março e abril de 2019.

MARÇO

• A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis – ABLA 
lançou, no dia 13 de março, em São Paulo, o Anuário Brasileiro do 
Setor da Locação de Veículos - ABLA 2019. A FENABRAVE esteve 
representada no evento.

• No mesmo dia, o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção 
Júnior, recebeu, na sede da entidade, Wilson Lirmann, Presidente 
do Volvo Group, durante café da manhã. Na pauta, assuntos sobre 
o Setor Automotivo.

• Lideranças e executivos da FENABRAVE participaram, no dia 19 de 
março, em Brasília (DF), de reunião no DENATRAN - Departamento 
Nacional de Trânsito, sobre a definição e alinhamento das ações 
educativas e da comunicação da campanha Maio Amarelo, da qual 
a Federação é apoiadora e multiplicadora.

• Representantes da entidade participaram, no mesmo dia, da 14ª. 
Reunião do Fórum de Competitividade do Varejo - FCV, no Minis-
tério da Economia, para tratar de assuntos de interesse do Setor 
da Distribuição Automotiva.

• O Governador do Estado de São Paulo, João Dória Junior, e o Pre-
sidente da General Motors Mercosul, Carlos Zarlenga anunciaram, 
no dia 19 de março, no Palácio do Bandeirantes, em São Paulo, o 
pacote de investimentos da montadora para as fábricas instaladas 
no Estado. O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior 
e Vice-Presidentes da entidade acompanharam o evento.

• Ainda em 19 de março, a ANFAVEA - Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores, recebeu representantes 
da FENABRAVE para reunião com a diretoria da Associação, como 
parte da agenda positiva, criada entre as entidades. 

• Aconteceu, no dia 21 de março, em Brasília, reunião no DENATRAN 
- Departamento Nacional de Trânsito, abordando a placa de 
Identificação Veicular. A FENABRAVE esteve representada por 
Vice-Presidente.

• A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, realizou, 
no dia 26 de março, reunião de sua Diretoria com presidentes e 
delegados de Sindicatos afiliados, que contou com a presença do 
Vice-Presidente da República, Antonio Hamilton Martins Mourão. 
O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, prestigiou 
o evento.

• Também neste dia, em Brasília (DF), o Ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Sales, recebeu, durante audiência sobre a taxa de controle 
e fiscalização ambiental do IBAMA, lideranças e executivos do Sin-
codiv-SP e da FENABRAVE.  Estiveram presentes, também, Paulo 
Miranda Soares, Presidente da Fecombustíveis, e os Deputados 
Herculano Passos, Claudio Cajado Sampaio e Jerônimo Goergen.  

• Em 27 de março, a FENABRAVE esteve representada na ce-
rimônia de abertura da 41º edição da CONAC – Congresso 
Nacional das Administradoras de Consórcio, organizado pela 
ABAC - Associação Brasileira de Administradora de Consórcios, 
em Gramado (RS).

• Na sede da FENABRAVE, foi realizada, no mesmo dia, reunião 
dos Segmentos de Automóveis e Comerciais Leves, quando 
foram tratados de assuntos comuns às marcas. Após a reunião, a 
Diretoria Executiva da entidade e os Presidentes das Associações 
de Marcas, assistiram palestras do Vice-Presidente da General 
Motors Mercosul e Comunicação, Relações Públicas e Gover-
namentais da América do Sul, Marcos Munhoz, e do advogado 
e consultor jurídico, Eduardo Salusse, que abordou assuntos 
jurídicos ligados ao Setor da Distribuição. 

ABRIL

• O Governador do Estado de São Paulo, João Dória Junior rece-
beu, em audiência, no dia 3 de abril, o Presidente da FENABRA-
VE, Alarico Assumpção Jr., acompanhado acompanhado dos 
Vice-Presidentes João Batista Simão e José Maurício Andreta Jr., 
executivos e consultores da entidade, além do Ex-Presidente do 
Conselho da ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias 
Chevrolet, Ibrahin Khalil. Também participaram da audiência, 
o Vice-Governador, Rodrigo Garcia, a Secretária de Desenvol-
vimento Econômico, Patricia Ellen, o Secretário da Fazenda, 
Dr. Henrique Meirelles e Wilson Mello, da InvestSP. Na oportu-
nidade, além de debaterem assuntos de relevância do Setor 
Automotivo, Assumpção Júnior entregou, ao Governador, o 
convite oficial para a Cerimônia de Abertura do 29º Congresso 
& ExpoFenabrave.

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Jr., recepcionou, 
na sede da entidade, em 8 de abril, o Presidente da ANFAVEA, 
Antônio Megale e o Presidente da FEBRABAN, Murilo Portugal, 
acompanhados, dos membros das diretorias. 

• O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Jr. acompanha-
do da Diretoria da entidade, recebeu, em 9 de abril, a Diretoria 
do DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Estado 
de Santa Catarina, representada pela Diretora Dra. Sandra Mara 
Pereira e Joane Toigo, Gerente de Licenciamento. Participaram, 
ainda, representantes do SINCODIV-SC.

• A EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária come-
morou, em 24 de abril, em Brasília, 46º aniversário da instituição. 
A solenidade comemorativa foi realizada na sede da EMBRAPA e 
contou com a participação de Vice-Presidente da FENABRAVE.
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• Neste mesmo dia, representantes da Federação participaram, em 
São Paulo, de evento promovido pela ACREFI - Associação Nacional 
das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, sobre 
o tema foi “Proteção de Dados - Principais Aspectos da Nova Lei”.

• O Vice-Presidente da FENABRAVE, Marcelo Nogueira, participou 
da Cerimônia de Abertura da Agrishow 2019 – 26ª Feira Inter-
nacional de Tecnologia Agrícola em Ação, no dia 29 de abril, em 
Ribeirão Preto (SP). Segundo a organização, a Agrishow 2019 
recebeu 159 mil pessoas e registrou alta de 6,4% na realização de 
negócios, em relação ao ano passado, somando R$ 2,9 bilhões.  
Durante o evento, foi realizada reunião com Luiz Carlos Moraes, 
Presidente da ANFAVEA, eleito para a gestão 2019-2022, e com o 
Alfredo Miguel Neto, Vice-Presidente da entidade.

FENABRAVE realiza 
Assembleia Geral
A Diretoria da FENABRAVE realizou, em 10 de abril, na sede 
da entidade, em São Paulo, a Assembleia Geral Ordinária, 
que contou com a presença dos Presidentes das Associa-
ções de Marca, bem como as reuniões Setoriais dos seg-
mentos de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários 
e Tratores e Máquinas Agrícolas. 

Os participantes assistiram à apresentação sobre o 
funcionamento da Esteira Digital, plataforma de origina-
ção de operações, que valida se o cliente se enquadra na 
concessão de financiamentos de veículos e máquinas, 
do BNDES. O sistema já está em funcionamento e, para 
desfrutar do processo, basta que o Concessionário seja 
cadastrado no banco, na área de financiamentos, insira 
os dados do cliente e acompanhe as etapas do processo.

Também esteve presente no evento, Wilson Vaz, Dire-
tor do Departamento de Financiamentos e Informações 
e Secretário de Crédito e Financiamento do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apresentando as 
Perspectivas do Setor Agrícola para os próximos anos. Ao 
final da programação do encontro, o advogado Eduardo 
Salusse ministrou palestra sobre Reforma Tributária.

Autoridades do Paraná 
recebem representantes 
da FENABRAVE
Contando com o apoio do Vice-Presidente da FENABRAVE 
e Presidente da Associação Comercial do Paraná, Gláucio 
Geara, Alarico Assumpção Júnior, Presidente da Federação, 
e outros representantes da entidade foram recebidos pelo 
Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e 
pelo Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, durante eventos e 
audiências oficiais, nos dias 16 e 17 de abril.

Durante a audiência na Prefeitura de Curitiba, estive-
ram presentes Luiz Fernando Jamur - Secretário do Gover-
no, Cibele Fernandes Dias, Chefe de Gabinete do Prefeito, 
Vanessa Volpi, Procuradora-Geral do Município, e Marilza 
Dias, Secretária do Meio Ambiente.

O almoço com o Governador do Estado do Paraná, 
Ratinho, contou com a participação do Dr. Darci Piana, 
Vice-Governador, Guto Silva, Chefe da Casa Civil, Daniel 
Vilas Bôas, Chefe de Gabinete do Governador, e de Eduardo 
Bekin, Presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento.

Na ocasião, a pauta dos encontros foi a apresentação 
dos dados de emplacamentos do Estado do Paraná e a 
entrega do convite do 29º Congresso & ExpoFenabrave, 
ao Governado e Prefeito.

Agenda

Acima, Alarico Assumpção Jr. e Gláucio Geara em reunião 
com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (esquerda).
Ao lado, representantes da FENABRAVE são recebidos 
pelo governo paranaense.
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entrevista

Foco na 
competitividade

Fabrício Biondo

Nova Diretoria da Anfavea tem, pela primeira vez, um 
representante das montadoras denominadas “newcomers”.

Luiz Carlos de Moraes
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No fim de abril, uma nova Diretoria assumiu a Anfavea para 
a gestão 2019-2022. Luiz Carlos Moraes foi eleito Presidente 

e terá, como Vice-Presidente, Fabrício Biondo.

Ambos, com muita experiência no Setor Automotivo, pretendem trabalhar 
de forma participativa e conjunta. Durante a primeira entrevista coletiva, 

o ponto alto foi a descentralização das respostas que, antes, eram de 
exclusividade do Presidente. Agora, Presidente e Vice falam pela entidade, o 

que acontece, também, nesta entrevista que concederam à Revista Dealer. 

Moraes é economista e atua como Vice-Presidente da Anfavea, desde 
2012. Ingressou no setor automotivo, em 1978 e, atualmente, é Diretor de 
Relações Governamentais e Comunicação Corporativa da Mercedes-Benz. 

Biondo é engenheiro de formação e pós-graduado em marketing. 
No setor automotivo há 22 anos, acumula passagens por grandes 

empresas e pelas áreas de vendas e marketing. Atualmente, é Vice-
Presidente de Comunicação, Relações Externas e Digital da América 

Latina do Grupo PSA, ou seja, é o primeiro representante das chamadas 
newcomers, a atuar, diretamente, na Presidência da entidade.

Acompanhe a visão da nova gestão da Anfavea nesta entrevista exclusiva.

Revista Dealer – Quais são as principais metas, 
da nova Diretoria, à frente da ANFAVEA?
Luiz Carlos Moraes – O foco da gestão 2019-2022 é 
buscar a competitividade do Setor Automotivo 
brasileiro. A Anfavea encomendou um estudo, 
que foi realizado pela PricewaterhouseCoopers, 
sobre esse tema, comparando a situação do 
Setor Automotivo no Brasil com a realidade do 
México. O Brasil tem várias ineficiências, seja na 
área tributária, na logística, no comércio exte-
rior. Então, nosso objetivo principal, nesses três 
anos, é tentar reduzir esse gap, por exemplo, 
com relação ao México.

Isso resolvido, permitirá que a indústria 
brasileira esteja mais preparada para vender 
no mercado interno e, também, exportar para 
outros mercados.

Para isso, teremos de trabalhar pelas Refor-
mas necessárias para o País. Como exemplo, a 
Reforma Tributária é uma das mais importantes, 
pois a carga de impostos é muito alta e comple-
xa.  Gastamos muita energia e muito dinheiro 
apenas no cálculo de impostos. Esse é um tema 
que a Anfavea vai trabalhar. A ideia é buscar 
uma simplificação, no primeiro momento, e, 
no futuro, depois desse ajuste fiscal, buscar a 
redução da carga tributária. 

Revista Dealer – Qual é a expectativa da 
Anfavea, com relação ao Governo Federal, 
a respeito do desenvolvimento do Setor 
Automotivo Brasileiro?
Luiz Carlos Moraes – A Anfavea entende que os 
Ministérios da Economia e da Infraestrutura 
têm projetos que estão na direção que, enten-
demos, ser a correta a ser seguida pelo País, 
buscando as Reformas e a competitividade.  
Para a infraestrutura, o governo já mostrou que 
tem projetos para ampliar investimentos, seja 
por meio de privatizações ou de concessões, e 
essa é a direção certa. 

O Brasil precisa resolver essa questão de 
infraestrutura, melhorar estradas, portos e 
aeroportos, para que o País possa, realmente, 
crescer, de forma mais robusta.

O PIB é muito baixo ainda, na ordem de 1%, 
em 2017 e 2018, mas, para este ano, esperamos 
que seja bem melhor. Porém, é preciso que seja 
um PIB que promova a recuperação econômica, 
perdida na crise dos últimos anos.

Esses temas são prioritários e vão impactar, 
de forma horizontal, em toda a economia nacio-
nal. Em paralelo, temos de atacar os gargalos que 
dificultam os investimentos no Brasil. Por exem-
plo, o saldo credor de impostos. Isso é um caos.
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Revista Dealer – A ANFAVEA e a FENABRAVE 
têm desenvolvido uma agenda permanente 
nos últimos anos, para tratar de questões 
comuns como Vendas Diretas, entre 
outras. Essa agenda deve ser mantida, 
fortalecida ou alterada, em sua gestão?
Fabrício Biondo – Entendemos que essa é uma 
agenda que deve ser tratada sempre em con-
junto e, em nenhum momento, será enfraque-
cida, de forma alguma. Acredito que temos de 
olhar para o futuro, não apenas sobre o tema 
Vendas Diretas, mas sobre o futuro da venda do 
automóvel, olhando como será o futuro desse 
negócio, não apenas para os próximos três 
anos, mas para os próximos 10 anos.

Esse é um olhar que tem de ser feito em con-
junto entre as entidades. Claro, estamos olhan-
do para essa agenda de Vendas Diretas, nesse 
momento, porque talvez seja mais urgente, mas 
temos de prestar atenção no futuro, em como 
deveremos trabalhar com as novas tecnologias, 
como carros conectados, e os novos serviços 
que serão oferecidos, pois, não será um negócio 
restrito a apenas um dos elos do Setor, o negó-
cio, como um todo, será ainda mais interligado 
do que é hoje. Este cenário envolve um trabalho 
muito forte para as duas entidades. 

São duas agendas, dois assuntos, sobre o 
presente e o futuro, que nos guarda muitas 
oportunidades de negócio, mas, que apenas 
acontecerão, de fato, se estivermos preparados, 
montadoras e Concessionárias, para as trans-
formações e para promover essa interligação 
necessária para assegurar nossos negócios  
no futuro.

Revista Dealer – A FENABRAVE, a ANFAVEA e 
outras entidades congêneres já apresentaram 
a proposta comum para o Programa de 
Renovação da Frota, assim como vêm 
lutando para a implantação do RENAVE, 
Desjudicialização da Lei de Retomada 
de Veículos Inadimplentes, entre outros 
projetos, para os últimos dois governos, 
sem sucesso de implantação. Acredita que 
o atual Governo possa implantá-los?
Fabrício Biondo – A Anfavea mantém, na agenda 
de 2019-2022, esses projetos, sim. Sobre Reno-
vação de Frota, estamos voltando a conversar 
com o governo e o projeto de Retomada de 
Veículos Inadimplentes é outro dos grandes 
projetos dessa gestão, para o qual essa diretoria 
já recebeu sinal verde de todos os presidentes 
da entidade para avançarmos. Vamos trabalhar 
esses temas com mais ênfase.

A ideia é que a Anfavea tenha, sempre, 
um contato, cada vez mais forte, com todas 
as associações, para que se tenha uma visão 
única do setor. Inclusive, esses projetos foram 
trabalhados em conjunto, estamos, na verdade, 
retomando esses temas, a partir de agora.

“Acredito que temos de olhar 
para o futuro, não apenas 

sobre o tema Vendas Diretas, 
mas sobre o futuro da venda 

do automóvel, olhando 
como será o futuro desse 

negócio, não apenas para 
os próximos três anos, mas 
para os próximos 10 anos”.

entrevista
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Revista Dealer – Com o atual ritmo de 
vendas, em quanto tempo o mercado 
pode voltar ao patamar de 3 milhões de 
automóveis e comerciais leves? Qual é o 
cenário para a disponibilidade de crédito 
para impulsionar essa retomada?
Fabrício Biondo – Não vejo dificuldade em chegar 
nesse marco, talvez em 2020, ou 2021, mas, 
tudo depende da aprovação das Reformas das 
quais o País precisa. O ponto da Reforma não 
é acelerar o mercado, mas, sim, garantir que o 
mercado não vai cair daqui para a frente.

Se nós, da indústria automotiva, fizermos a 
lição de casa, juntamente com os demais agen-
tes econômicos e o setor público, em 3 anos, 
poderemos retornar ao mercado de quase 4 
milhões de unidades, que tínhamos em 2012. 

Simultaneamente, podemos contribuir para 
a construção completa da Reforma Tributária, 
de forma que ela promova e estimule, de fato, 
a competitividade e o crescimento deste País. O 
atual sistema tributário compromete a produti-
vidade e impede o pleno crescimento. 

 Precisamos buscar, também, a redução 
do custo Brasil, no comércio exterior. É muita 
burocracia, muita ineficiência, muitos riscos de 
paradas de produção, muitas taxas adicionais, 
além dos impostos sobre a importação.

Revista Dealer – Considerando a safra prevista, 
para este ano, e os recursos disponíveis para 
financiamentos de máquinas, considerados 
insuficientes, como este mercado deve reagir 
nos próximos meses? Qual a solução?
Fabrício Biondo – Agora estamos em compasso 
de expectativa para o Plano Safra 2019/2020. 
A Agrishow foi muito positiva para o Setor, 
mas precisamos ver se esses negócios serão 
realizados, na prática. 

Revista Dealer – Qual é a visão da ANFAVEA 
sobre as Reformas pendentes no país, como a 
da Previdência? De que forma essas reformas 
podem refletir no desempenho do Setor?
Luiz Carlos Moraes – O primeiro passo é a aprova-
ção da Reforma da Previdência. A Anfavea apoia 
uma reforma robusta e isso é urgente. Como o 
Ministro Paulo Guedes tem afirmado, a Reforma 
da Previdência é a primeira prioridade, a segun-
da prioridade, a terceira prioridade.  

 Sem a Reforma, o Brasil vai patinar e enfren-
tar um caos na economia. Não queremos ter 
mais um voo de galinha. O Congresso Nacional 
deve estar ciente de seu papel, fazer as adapta-
ções que julgar necessárias e aprovar a Reforma 
da Previdência. Isso não pode ser postergado, o 
Brasil não pode mais esperar.

“Sem a Reforma da Previdência, o Brasil vai 
patinar e enfrentar um caos na economia. Não 

queremos ter mais um voo de galinha”.
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entrevista

Revista Dealer – O comportamento do 
consumidor está mudando. Ele está se 
tornando mais exigente e digital, em sua 
trajetória de compras. Em sua avaliação, os 
produtos brasileiros estão acompanhando 
essa demanda? O que o consumidor brasileiro 
pode esperar para o futuro próximo?
Fabrício Biondo – Estamos vivendo a transfor-
mação de toda uma sociedade, do comporta-
mento do nosso consumidor, seja ele pessoa 
física, frotista, operador do transporte público 
ou agricultor. 

Os clientes desejam muito mais conectivi-
dade. Tanto para o seu entretenimento, como, 
também, para recursos que aumentem a sua 
segurança, e que os ajudem a se deslocar, 
de forma mais rápida, conveniente e barata.  
Definitivamente, estamos rompendo barreiras 
físicas, tecnológicas e comportamentais.

Por isso, temos os desafios na área do veí-
culo autônomo, tanto para o automóvel como 
para os veículos comerciais. Nesse sentido, 
temos muito a avançar no desenvolvimento 
da tecnologia, e em toda a sua regulamentação  
e infraestrutura.

Os produtos brasileiros estão se tornando, 
cada vez mais, tecnológicos. E comprovamos 
isso pelos recentes lançamentos de modelos 
de maiores volumes. Os carros brasileiros estão 
equipados com itens muito modernos, como 
assistente de condução, frenagem de emer-
gência. Antes, esses equipamentos estavam 
disponíveis apenas nos modelos de luxo.

Isso também é reflexo do Rota 2030, que 
coloca produtos em linha com o que se tem 
no mundo. 

Revista Dealer – A conectividade é uma das 
megatendências do Setor Automotivo 
mundial. O Brasil está preparado para 
esta tecnologia e para trabalhar com 
os dados gerados nesse processo? 
Fabrício Biondo – O Brasil não está preparado. E 
somos nós, o Setor, que temos de liderar essa 
agenda. Se não liderarmos, daremos chances 
para outros setores e pessoas, que não estão 
preparadas, e que não têm o mesmo conhe-
cimento que nós temos, para criarem um 
futuro que, talvez, não seja o melhor para os  
nossos negócios.

“O novo consumidor, 
seja pessoa física, 

transportador 
de carga ou de 

passageiros, espera 
que nossa indústria 

ofereça serviços 
de conectividade, 
manutenção e de 
entretenimento”.

16 Revista Dealer



Algumas pesquisas já mostram que o con-
sumidor está preparado para receber essas 
novas tecnologias, mas não sabe quais são. 
Então, cabe ao Setor Automotivo introduzir as 
novas tecnologias e preparar o caminho para a 
sua introdução no mercado. Quando falamos 
em megatendências, as montadoras estão se 
alinhando para isso. Serão soluções específicas 
para cada mercado, para cada necessidade. A 
liderança desse processo tem de ser nossa, do 
Setor, não apenas Anfavea, mas de todos os 
elos dessa cadeia. 

Temos tempo para nos preparar, mas temos 
de começar esse processo agora. Temos desa-
fios na área do veículo autônomo, também, 
tanto para o automóvel como para os veículos 
comerciais. Nesse sentido, temos muito a 
avançar no desenvolvimento da tecnologia, e 
em toda a sua regulamentação e infraestrutura.

E tem mais um ponto, com relação a ser-
viços, apoio à mobilidade e ao compartilha-
mento de veículos. O novo consumidor, seja 
pessoa física, transportador de carga ou de 
passageiros, espera que nossa indústria ofe-
reça serviços de conectividade, manutenção e  
de entretenimento. 

 Isto significa que nosso Setor não vai for-
necer só o equipamento, o veículo em si, mas 
toda a prestação de serviços e inteligência 
operacional que está ao seu redor.

Revista Dealer – De que forma as 
montadoras e suas redes de distribuição 
podem aproveitar, da melhor forma, 
essa mudança de comportamento? 
Fabrício Biondo – Volto naquele ponto de que 
temos de liderar a discussão da transformação 
do nosso Setor, olhando para esse futuro. 

Precisamos entender como o consumidor, 
nessas megatendências, vai se comportar e 
como preparar os nossos negócios para isso. 
Pensando em estruturar o que as montadoras 
vão oferecer, em negócio, para os Concessio-
nárias, e o que os Concessionários vão oferecer 
para os clientes, garantindo uma plena integra-
ção dos processos. E, ainda, pensar em como o 
consumidor vai continuar indo até a Conces-
sionária para adquirir esse negócio. Porque, 
neste novo cenário, vamos oferecer uma série 
de novos serviços. Então, tem uma preparação 
muito grande a ser feita, internamente, na 
montadora e, ainda maior, no Concessionário.

Talvez seja uma grande transformação, de 
fontes de receitas nesse negócio. Mas, quem 
conhece bem os clientes é o Concessionário. Ele 
conhece bem sua região, seu mercado, a força de 
trabalho e o que funciona em cada momento. 

“Quem conhece bem os clientes 
é o Concessionário. Ele conhece 
bem sua região, seu mercado, 

a força de trabalho e o que 
funciona em cada momento”.
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100 ANOS EM 10!

O AMANHÃ JÁ 
COMEÇOU

Entender as transformações do mercado e traçar 
um planejamento assertivo são pilares importantes 
para o momento de disrupção dos negócios do Setor 
Automotivo. Mas olhar para o novo comportamento 

do consumidor é necessidade imediata.
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Inovação, disrupção e transformação são as 
palavras já corriqueiras neste novo mundo, 
envolvido na tecnologia. E o Setor Auto-
motivo está, cada vez mais, mergulhado 
neste contexto, seja nos novos projetos de 

veículos, que contemplam a eletrificação e auto-
nomia, à conectividade dos carros e das linhas de 
produção e, até mesmo, nos novos sistemas de 
mobilidade para os quais as montadoras destinam 
altos investimentos. Mas, afinal, quais são os im-
pactos das chamadas megatendências?

Especialistas e consultorias dizem que o setor 
automotivo deve mudar mais nos próximos 10 
anos do que nos últimos 100 anos. Isso devido 
aos veículos autônomos e conectados e ao seu 
compartilhamento. Para entender melhor esses 
novos caminhos e o novo papel do Concessioná-
rio, diante dos impactos da tecnologia autônoma 
de veículos, conectividade, eletrificação e serviços 
de compartilhamento de carros, a FENABRAVE 
contratou o ICDP - International Car Distribution 
Programme, para realizar a segunda etapa do 

estudo “O futuro do negócio das concessionárias 
de autos e comerciais leves no Brasil”.

O estudo será apresentado em breve e, antes 
disso, o Diretor Geral do ICDP, Steve Young, rea-
firma algumas mensagens da primeira etapa. “É 
preciso prestar mais atenção em aspectos que 
afetarão o setor nos próximos 5 ou 10 anos, como 
a mudança de comportamento do consumidor, 
na experiência omnichannel que eles estão tendo 
em outros canais de varejo e em suas expectativas 
durante o processo de compra do seu veículo e de 
como é atendido pelo pós-vendas. Tem de haver 
mudanças nas redes de vendas e de serviços, que 
foram desenhadas para atender às necessidades 
antigas e adaptá-las às novas necessidades. Só 
depois disso poderemos nos preocupar com essas 
megatendências”, explicou Young, defendendo 
que essas megatendências terão impacto margi-
nal e não de transformação.

Parte dessa visão é compartilhada por Régis 
Nieto, da área de estudos do Setor Automotivo 
da Boston Consulting Group, BCG. Nieto acredita 

Régis Nieto, da área 
de estudos do Setor 

Automotivo da 
Boston Consulting 

Group, BCG.

Steve Young, 
Diretor Geral 
do ICDP.

20 Revista Dealer

matéria de capa



que essas mudanças estarão baseadas em quatro 
pilares. “Na mudança principal do produto, nas 
mudanças do comportamento do cliente, na 
maneira de se vender esse produto e na origem 
do lucro gerado nesse ciclo”, comentou Nieto, 
durante sua apresentação no webinar promovido 
pela Automotive Business. 

De acordo com os estudos da BCG, em 2030, 
metade dos carros produzidos, no mundo, serão 
elétricos ou terão alguma forma de eletrificação, 
pois a economia de escala se refletirá em preços fi-
nais mais atrativos ao consumidor, em detrimento 
do aumento do custo de produção dos modelos 
movidos à combustão, que se tornarão mais caros. 

A chegada dos carros autônomos também 
não deve demorar, segundo a consultoria. Em 
pouco mais de 10 anos, 10% do mercado mundial 
será constituído de veículos autônomos, mas é im-
portante relembrar que estes modelos dependem 
de regulamentação, o que, para o Brasil, pode ser 
um entrave. 

As grandes possibilidades, para o País, podem 
estar, de fato, na relação de conectividade dos 
veículos, uma vez que, embora o consumidor 
brasileiro tenha renda menor do que a observada 

nos grandes mercados, seu nível de conectividade 
é elevado, o que abre grandes oportunidades para 
novos sistemas de mobilidade. “Problemas de 
mobilidade são regionais, específicos para cada 
país. Por isso, é importante, nesse momento, en-
tender as prováveis transformações, projetar um 
plano de onde se quer chegar e começar a tomar 
decisões e planejar investimentos para se alcançar 
esse objetivo”, comentou.

Na opinião do consultor, esse novo cenário 
deve acarretar algumas consequências para o 
Setor da Distribuição. “Carros elétricos são sis-
temas simples, mas acarretarão mudanças nos 
processos de manutenção, o que deve refletir 
em novos espaços nas oficinas, com uma estru-
tura compatível com a segurança exigida para se 
trabalhar com eletricidade. Isso deve demandar 
novos processos de organização. Contudo, a fre-
quência dessas manutenções deve ser menor do 
que se prevê nos planos atuais, o que pode alterar 
mudanças nas métricas financeiras das Conces-
sionárias”, disse Nieto ressaltando, ainda, que é 
importante manter o foco nas necessidades deste 
novo consumidor do carro elétrico, autônomo, 
compartilhado e conectado. 

21Revista Dealer 



A BCG prevê um cenário em que as grandes 
frotas de veículos estarão nas mãos de em-
presas de compartilhamento, demandando 
espaços maiores para manutenção dos veículos,  
por exemplo.

As consequências, para as montadoras, no en-
tanto, já são imediatas, uma vez que se utilizaram 
de um modelo de negócio consistente e linear, 
há mais de 100 anos, desenvolvendo tecnologias 
automotivas, e agora partem em busca de seus 
novos papeis na vida de seus consumidores. 

Parcerias tecnológicas – Se em décadas atrás a diver-
sificação de seus negócios representou alianças 
no campo das finanças, como aberturas de 
bancos para financiamentos de seus veículos e 
Rede de Concessionárias, hoje, a diversificação se 
dará com parcerias com empresas de tecnologia. 

Algumas delas já planejam se tornar pres-
tadoras de serviços de mobilidade e, para isso, 
estão buscando parcerias adequadas ao seu 
novo modelo, assumindo novas competências 
para que possam acompanhar o ritmo das 
transformações e se manterem no mercado por 
mais 100 anos. 

No estudo realizado pela KPMG, “Como 
reagir à nova era de disrupções do setor auto-
motivo”, a expectativa é de que existam dois 
modelos de fabricantes, as Metalsmiths, que 
continuarão fabricando e dando suporte a veí-
culos cada vez mais sofisticados, mas cedendo 
à interface do cliente, na medida em que ven-
dem recursos de serviços de mobilidade. E o 
grupo formado pelas Gridmasters, que podem 
fabricar veículos, mas, de forma crítica, também 
fornecerão plataformas para uma variedade de 
serviços de mobilidade. 

A consultoria acredita que haverá variações 
nesses dois tipos, sendo que alguns se concen-
trarão na fabricação, sob contrato, para certos 
modelos, e outros, estarão focados nos serviços 
de mobilidade veicular ou na agregação de outros 
modos de viagem. 

Mas, as parcerias não se restringem à produ-
ção de tecnologia, destinada aos veículos. Para 
garantir processos produtivos mais eficientes, 
elevadíssimos níveis de qualidade dos produtos 
e, ainda, compatíveis com as transformações 
tecnológicas, as montadoras estão redesenhan-
do a maneira como os veículos são montados, 
conectando dados de suas fábricas, objetivando 
melhorias de produtividade.

É o caso da Volkswagen e a Amazon Web 
Services, que anunciaram aliança para o desen-
volvimento da Nuvem Industrial Volkswagen, que 
combinará dados de todas as máquinas, fábricas 
e sistema de todas as mais de 120 unidades in-
dustriais do Grupo VW, em um imenso processo 
de digitalização.

De acordo com a montadora, serão criados 
os pré-requisitos para alcançar os objetivos de 
produtividade na produção e, no longo prazo, 
toda a cadeia global de fornecimento do Grupo 
Volkswagen, com mais de 30 mil instalações e 
1.500 fornecedores e empresas parceiras também 
poderá ser integrada. 
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“O projeto terá um profundo impacto na 
eficiência e qualidade da produção por meio 
de toda a cadeia global de suprimento da  
Volkswagen, à medida que o Grupo Volkswagen 
terá acesso à mais ampla e profunda nuvem, com 
o máximo de funcionalidade, inovação, perfor-
mance e segurança e a maior comunidade de 
parceiros e clientes de qualquer outra provedora 
de infraestrutura. Estamos, estreitamente, alinha-
dos por meio dos negócios da Volkswagen, para 
ajudá-la a reimaginar o futuro da fabricação de 
automóveis, tirando vantagem de todos os bene-
fícios que a nuvem pode proporcionar”, afirmou 
Andy Jassy, CEO da Amazon Web Services, por 
meio de comunicado.

Para conversar com as novas gerações de 
clientes, Millenials e Geração Z, a Nissan foi a 
primeira montadora a formar uma parceria 
com equipes de ciberespaço, FaZe Clan e OpTic 
Gaming, do segmento de eSports e streaming  
de videogames. 

“Para qualquer empresa que queira falar 
com a Geração Z e o público-alvo formado pelos 
millenials, os sistemas de streaming e os eSports 
constituem uma grande oportunidade,” comentou 
Robert Cross, diretor de mídia e ativação na Nissan 
North America, Inc. “Acreditamos que esta parceria 
representa uma nova estratégia para nos apresen-
tarmos e nos conectarmos com milhões de fãs, por 
meio de seus jogadores preferidos.”

O cenário para a indústria brasileira – No Brasil, as mon-
tadoras estão acelerando processos de moderni-
zação de suas fábricas e alcançando os padrões 
da Indústria 4.0, também como forma de driblar a 
falta de competividade internacional, gerada pelos 
obstáculos logísticos brasileiros, por exemplo. Con-
tudo, alguns executivos descrevem dificuldades 
em aprovar investimentos das matrizes para as 
operações brasileiras por conta das novas estraté-
gias globais. O nosso potencial mercado interno já 
não é mais garantia de aportes financeiros.
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Durante o Congresso Latino Americano da 
Indústria Automotiva, realizado pela AutoData 
Editora e pela Prefeitura de São Bernardo do 
Campo, no fim de março, representantes do Setor 
debateram os entraves enfrentados pelo Setor 
Automotivo Brasileiro, neste cenário de intensa 
transformação.

Besaliel Botelho, Presidente da Bosch, de-
fendeu o salto tecnológico, como necessário 
para que os carros produzidos aqui possam ser 
aceitos nos mercados externos, melhorando a 
competividade da indústria nacional. “A decisão 

de investimentos também considera as possibili-
dades de exportação”, comentou o executivo, que 
ainda somou a questão tributária brasileira como 
entrave para o desenvolvimento tecnológico e 
consequente exportação de produtos.

Para Mauro Correia, Presidente da CAOA, o 
Brasil precisa da Reforma Tributária para que o 
Setor alcance sua competividade, uma vez que, 
de agora em diante, a concorrência com produtos 
importados será cada vez maior e mais difícil. 

As fabricantes de caminhões Scania e  
Volkswagen Caminhões e Ônibus, fizeram gran-
des investimentos, recentemente, em suas fábri-
cas brasileiras para colocá-las no mesmo nível do 
que suas concorrentes em outros mercados.

Em São Bernardo do Campo (SP), a ope-
ração da Scania está no meio do aporte de  
R$ 2,6 bilhões para modernização das instala-
ções e iniciar a produção de uma nova geração 
de caminhões, idêntica à produzida em outras 
fábricas da marca, pelo mundo. Embora a matriz 
esteja muito confiante no mercado brasileiro, 
Christopher Podgorski, Presidente e CEO da Sca-
nia Latin America, comentou as consequências 
dos entraves da logística. “A produtividade é 
essencial para melhorar a competitividade. Mas 
precisamos repensar toda a cadeia produtiva, 
e a mão de obra não concentra os problemas. 
A logística brasileira tem um alto custo. Ainda 
conseguimos exportar para o Chile, alguns 
produtos específicos. Mas, há segmentos em 
que concorrer com os produtos chineses fica 
complicado, por conta dos custos com logística”, 
disse, durante o evento. 

Além de melhorar seus processos produtivos, 
a VWCO aposta na tecnologia de novos combus-
tíveis para caminhões, como eletrificação e gás, 
com projetos em teste em centros urbanos pelo 
Brasil. “A eletrificação acelera as mudanças, para a 
oferta de serviços, o que exige uma transformação 
do modelo de negócio do transporte”, comentou 
Ricardo Alouche, Vice-Presidente de Vendas, Mar-
keting e Pós-vendas da VWCO. 

Besaliel Botelho

Christopher Podgorski

Mauro Correia

Ricardo Alouche
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Temendo o futuro dos carros ou mesmo buscando 
alternativas para avançar na melhor utilização de 
tecnologias já desenvolvidas para os automóveis, as 
fabricantes de veículos estão diversificando sua atuação.

É o caso da Ford, que apresentou uma cama que resolve 
um problema recorrente entre os casais: invasão do espaço, 
durante o sono. Inspirada no sistema de permanência de 
faixa, o Lane Keeping System, aquele que monitora o veículo, 
mantendo a direção entre as faixas de limitação de pista e 
que provoca vibrações de alerta no volante, caso o motorista 
passe para a outra faixa, sem a devida sinalização, a nova 
cama da Ford foi chamada de Lane-Keeping Bed. Atualmente, 
a tecnologia LKS está disponível nos modelos Fusion e Edge. 

Na cama inteligente, o conceito é o mesmo. Sensores de 
pressão para identificar quando alguém está ultrapassando 
o seu lado da cama e o devolve gentilmente ao seu 
espaço, com a ajuda de correias movimentadoras.  

A GM, no início de 2019, apresentou seu novo ramo de atividades: 
bicicletas elétricas. A montadora desenvolveu dois modelos, 
um deles dobrável, alimentados por baterias de íon lítio. 

O novo braço dos negócios da GM foi batizado de 
Ariv e, a princípio, as vendas serão concentradas 
na Alemanha, Bélgica e Holanda.

Tecnologia automotiva a 
serviço do homem

Lane-keeping Bed, 
a cama inteligente 
da Ford, inspirada 

no sistema de 
permanência de faixa.

E a bicicleta dobrável 
da GM, que começa a 

ser vendida na Europa.
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Na esteira da retomada dos caminhões, 
segmento de Implementos Rodoviários 
tem excelentes perspectivas para 2019.

COM CARGA TOTAL
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L
iteralmente, o mercado de caminhões 
conduz o desempenho do segmento 
de Implementos Rodoviários. Nesta 
lógica, as vendas desses equipamentos 
estão crescendo, significativamente, há 
quase dois anos. Contudo, alguns gar-

galos na produção podem frear o ritmo das vendas 
nos próximos meses.

De acordo com dados da FENABRAVE, foram 
vendidos em 2018, 44.689 implementos rodoviá-
rios, o que representa alta significativa de 78,46% 
sobre as vendas do ano anterior. O resultado reflete 
um cenário otimista para o segmento, contudo, é 
preciso considerar que a curva de reversão ainda 
não alcançou o pico das vendas, registrado antes 
da crise no setor, em 2013, quando foram vendidas, 
aproximadamente, 69,5 mil unidades. 

Para este ano, a Federação calcula que serão 
vendidos cerca de 52.330 implementos rodoviários, 
considerando reboques e semirreboques, o que 
significa 17,1% acima do volume registrado em 2018, 
quando foram emplacados 44,7 mil equipamentos. 

A projeção divulgada pela FENABRAVE, em 
janeiro, considerava um crescimento de 8,8%, po-
rém, diante dos resultados do primeiro trimestre 
do ano, que mostraram um ritmo mais acentuado 
de crescimento do mercado, a entidade revisou o 
índice para cima. “O mercado de implementos só 
não crescerá de forma ainda mais robusta porque 
as fabricantes já estão operando em capacidade 
plena”, comentou Sérgio Zonta, Vice-Presidente da 
FENABRAVE para os Segmentos de Caminhões e 
Implementos Rodoviários.

Segundo Zonta, embora o mercado de cami-
nhões esteja muito aquecido e as montadoras já 
planejem expansão de turnos de produção para 
acompanhar a demanda, as implementadoras estão 
tendo mais dificuldade para acelerar a produção. 
Soma-se, a este cenário, o fechamento de uma 
tradicional empresa do segmento, o que reduziu a 
capacidade produtiva no segmento.

Neste horizonte, os frotistas estão postergando 
seus pedidos de caminhões, uma vez que estão 
programando novas compras, seguindo o crono-
grama disponível nas fabricantes de implementos. 
“Não adianta ter o caminhão sem o equipamento”, 
explica Zonta.

Sérgio Zonta

Ano Volume  %
2019 52.330 *17,1%
2018 44.689 78.46%
2017 25.602 8.11%
2016 23.682 (-) 21,11%
2015 30.016  (-) 47,21%
2014 56.844 (-) 18,18%
2013 69.478 33.33%

Vendas de Implementos Rodoviários

* Projeção FENABRAVE
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Os fabricantes – Para as empresas fabricantes de 
implementos rodoviários, o ano de 2019 deve 
ser de crescimento de dois dígitos. A ANFIR -  
Associação Nacional dos Fabricantes de Imple-
mentos Rodoviário projeta crescimento do mer-
cado na faixa de 10% a 15%, sobre o total de 2018, 
quando o mercado somou 90,2 mil unidades. 
Neste volume, a entidade contempla não apenas 
reboques e semirreboques, mas, também, carro-
cerias sobre chassis, que devem somar de 99 mil a 
104 mil equipamentos este ano.

Dentre os fatores que devem influenciar o 
compasso das vendas, o Presidente da ANFIR,  
Norberto Fabris, lista o aquecimento da economia 
nos centros urbanos, o que deve elevar as vendas 
de equipamentos dos segmentos de leves, associa-
do à recuperação em curso das vendas de pesados, 
que continua impulsionada pelo desempenho  
do agronegócio. 

Fabris defende que as empresas implemen-
tadoras estão acompanhando o acelerado ritmo 
das compras. “A venda de caminhão é diferente 
de automóvel. Trata-se de uma venda planejada 
onde a compra é feita simultaneamente, ou seja, 
o cliente adquire o caminhão com o respetivo 
implemento rodoviário, para receber o veículo 
pronto para o trabalho. Há sincronia entre as duas 
indústrias”, completou.

Vendas Implementos Rodoviários - ANFIR
  2017 2018 %
Reboques e Semirreboques 24.928 44.673 79,21%
Carrocerias sobre Chassis 35.563 45.522 28,00%
Total  60.491 90.195 49,10%
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Mais opções de 
financiamentos
Para incentivar o setor de transporte, o banco Caixa lançou 
um pacote de vantagens, cujo objetivo é oferecer a linha de 
crédito BNDES FINAME, destinada à aquisição de máquinas 
e equipamentos novos, além de ônibus e caminhões. O 
diferencial é que, a partir de agora, o valor financiado pode 
ser de até 100% do valor do bem. Nas condições anteriores, 
o financiamento estava limitado a 80% do valor.

O banco ainda passa a oferecer capital de giro, com recursos do 
PIS, com taxas a partir de 0,83% a.m., isenção de IOF e prazo de 
até 24 meses. Para esta operação, a CAIXA destinou o valor de 
R$ 5 milhões mensais exclusivo para o setor de transportes. 

Norberto Fabris



Fim do rodízio – Outro fator que deve alavancar as ven-
das de implementos rodoviários é o fim do rodízio 
para os VUCs – Veículos Urbanos de Carga, na cidade 
de São Paulo (SP). A isenção passou a valer no início 
de 2019, e pode representar um cenário ainda mais 
positivo, uma vez que libera o fluxo para caminhões 
médios, com capacidade entre 4 e 9 toneladas. 

 Segundo o CEO da 4TRUCK, Osmar Oliveira, a de-
manda por implementos para este segmento, vans 
e caminhões da linha 3/4”, representa, aproximada-
mente, 40% do volume total, sendo eles os grandes 
responsáveis pela distribuição de mercadorias nos 
grandes centros.

“Estamos confiantes de que o fim da restrição, 
que ampliará o tempo de circulação dos VUCs pela 
cidade, aquecerá as vendas dos veículos médios, que 
se tornarão mais versáteis para os gestores de frota”, 
aponta Oliveira.

Mesmo com a boa notícia, a confirmação das 
projeções de crescimento nas vendas de imple-
mentos, em 2019, dependerá também de outros 
fatores, como a retomada do mercado urbano, e de 
alguns setores, como o da construção civil, além da 
confiança no novo governo que, se bem sucedido, 
poderá gerar bons índices econômicos e financeiros, 
incluindo taxas de financiamento razoáveis, dispo-
sição por parte dos empresários e empreendedores 
para investir e, quem sabe, a implantação de um plei-
to antigo do setor que é o Programa de Renovação  
da Frota. 

Osmar Oliveira
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ONDE ANUNCIAR?
Com tantas alternativas de canais para investir em publicidade, definir 

a estratégia do planejamento de mídia e calcular o retorno sobre o 
investimento são essenciais para se alcançar o sucesso.

Todas as empresas querem obter o máximo 
de retorno de sobre seus investimentos, 
ainda mais quando o assunto é propa-
ganda. Mesmo em um mundo cada vez 
mais digital, veículos de comunicação 

tradicionais, como rádio, televisão e revistas, são 
canais de grande alcance, principalmente, quando 
se consideram as especificidades de cada mercado.

Quando se fala em investir em propaganda, o 
primeiro passo é fazer um planejamento de mídia, 
pois é ele quem determina as estratégias de co-
municação para cada ação que a empresa deverá 
desenvolver e, assim, impactar o público desejado. 

Por isso, é importante conhecer o público-alvo, o 
concorrente e o mercado, evitando desperdiçar 
tempo e dinheiro.

Campanhas de sucesso não são, necessariamen-
te, as mais caras ou veiculadas nas mídias nacionais 
por muito tempo. Ao contrário do que se pode supor, 
atualmente, os gastos com campanhas publicitárias 
são menores, pois a digitalização permite falar com 
o seu público, de forma mais eficiente.  

O professor do curso de Gestão Estratégica de 
Empresas da Cadeia Automotiva, da FGV- Funda-
ção Getúlio Vargas, Murilo Moreno, explica que os 
investimentos feitos pelas Concessionárias, loca-
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lizadas nas grandes capitais, são sempre maiores, 
pois a exposição da mensagem que se quer passar 
está mais ligada aos veículos de circulação nacio-
nal. “Além disso, nas grandes cidades, existe um 
maior número de veículos de comunicação, com 
forte apelo de audiência e grande alcance. São 
três ou quatro rádios, quatro ou cinco revistas, o 
que torna esses investimentos muito altos”, conta 
o professor.

Em contrapartida, nas cidades mais distantes 
dos grandes centros, a relação da propaganda com 
o seu público passa pelos veículos regionais, com 
investimentos bem menores, até porque, nessas 
localidades, não existem diversas rádios, revistas e 
jornais, nem muitos canais de televisão regionais. 
“Anos atrás, essas decisões eram tomadas mais na 
base na observação do mercado e menos baseadas 
em dados reais, de pesquisa”, pontua Moreno. 

Porém, o professor ressalta um pilar primordial 
em qualquer estratégia. “Para todo investimento, 
seja em panfletos, ações em lugares de grande fluxo 
de passagem de pessoas, como shoppings centers, 
anúncios em jornais e revistas, televisão ou rádio, o 
mais importante é medir seus resultados, conhecer o 
retorno efetivo que esse investimento trouxe e saber 
quanto foi vendido. Desta forma, a Concessionária 
corre menos riscos”, comenta Moreno.

Canais digitais – Além de permitir pulverização da 
propaganda, o meio digital é o que permite, com 
mais clareza, mensurar resultados, segundo o pro-
fessor da FGV, que teve experiência no comando da 
área de marketing de montadoras.  “O mundo digital 
permite pulverizar esses investimentos em propa-
ganda, em diversos canais, desde sites especializados 
em vendas de veículos, até os portais mais acessados, 
localmente. E é possível controlar o fluxo de quem 
está visualizando esses anúncios. Mais do que isso, 
é possível saber quanto dessas visualizações foram 
convertidas em vendas”, explicou o professor, ci-
tando a possiblidade de acompanhar os cliques do 
cliente, seja no site das montadoras, que levam aos 

sites das Concessionárias, seja durante a etapa de 
pesquisa em sua jornada de compra.

Mesmo no meio digital, é importante sempre 
entender para quem se quer mostrar o produto ou 
marca e quais canais esse público consome. Desta 
forma, é possível reduzir os riscos de erros, tirando 
todas as vantagens desse meio que, por suas carac-
terísticas, garante um fluxo muito maior de visitantes 
do que os canais impressos.

Mas, segundo Murilo Moreno, em algumas 
localidades, as Concessionárias não abrem mão de 
anunciar em veículos impressos. “Em cidades me-
nores, veículos impressos dão mais retorno sobre o 
investimento do que nas capitais e nos grandes cen-
tros urbanos. O custo é mais atrativo, pois os espaços 
publicitários são mais baratos do que os veículos de 
grande circulação, e alcançam o público que se pre-
tende”, defende o professor, que lembra que, nessas 
regiões mais distantes das capitais, a estratégia de 
“tentativa e erro” ainda é muito utilizada. 

Murilo Moreno

“Para todo investimento, seja em panfletos, 
ações em lugares de grande fluxo de 

passagem de pessoas, como shoppings 
centers, anúncios em jornais e revistas, 
televisão ou rádio, o mais importante é 

medir seus resultados, conhecer o retorno 
efetivo que esse investimento trouxe e 

saber quanto foi vendido. Desta forma, 
a Concessionária corre menos riscos”.

Saber quanto de retorno cada campanha publicitária trouxe para a empresa é prioritário para a decisão de novos investimentos.  
Com esta análise, é possível definir a necessidade de reforçar alguns dos canais definidos pelo planejamento de mídia ou definir novos canais.
A fórmula para definir o ROI – sigla em inglês para Return On Investment, ou Retorno sobre Investimento, é simples:

Como calcular o retorno sobre o investimento

ROI = (Receita gerada – Custos da campanha)

Custos da campanha * 100
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TEMPO VALIOSO!
Com investimento na ampliação da agenda de atendimento nas oficinas de 
serviços, e ferramentas e estratégia de fortalecimento do relacionamento 

com seus clientes, o Grupo Grand Brasil conseguiu o aumento da 
rentabilidade e altos níveis de satisfação em suas operações. 

Ampliar o faturamento, com baixo in-
vestimento, é o que toda empresa, de 
qualquer segmento econômico, alme-
ja. E, muitas vezes, isso acontece com 
processos simples, mas inovadores, 

que rompem com um modo de operação tradicio-
nal e que, acima de tudo, atendem às necessidades  
dos clientes.

Foi exatamente isso que o Grupo Grand Brasil 
fez, atuando em duas frentes: estruturando uma 
central de atendimento das marcas que representa 
e ampliando o horário de atendimento da área de 
pós-venda, uma vez que havia uma limitação física 
dos imóveis.

Segundo Carlos Bernardes, Gerente Geral de 
Pós-Vendas do Grupo Grand Brasil, como o horário 
comercial tradicional já não atende às necessidades 
dos clientes, o grupo iniciou um estudo de viabili-
dade para que a operação trabalhasse em horários 
alternativos. “Em 2016, a demanda pelos serviços 
das oficinas das lojas de suas marcas Premium au-
mentou, significativamente. Foi, então, que sentimos 
a necessidade de estruturar um plano, visando o 
atendimento das preferências dos clientes, sem, 

no entanto, onerar o orçamento de cada uma das 
lojas”, explicou. 

A forma encontrada foi melhorar o aproveita-
mento do espaço físico, uma vez que o custo desta 
estrutura é fixo, sendo o espaço usado por 8 horas, 
por exemplo, ou por 12 horas. “Decidimos ampliar o 
tempo de utilização do imóvel. Fizemos o planeja-
mento da operação com a ampliação da faixa horária 
de atendimento, reunimos nossas equipes para con-
sultá-las sobre a aceitação desde novo modelo de 
trabalho e, então, inauguramos novas agendas das 
oficinas, abrindo mais cedo e fechando mais tarde 
do que o habitual”, contou Bernardes.

Atualmente, as oficinas começam a atender os 
clientes a partir das 6 horas da manhã e encerram o 
expediente às 20 horas. Aos sábados, incomum para 
o Setor, o atendimento é das 8 horas às 18 horas. 

Alessandra Prates, Gerente de Pós-Venda da 
marca Hyundai do Grupo Grand Brasil, revela que a 
expectativa era de que o atendimento efetivo tivesse 
início às 7h15, mas não foi bem assim. “Quase sempre 
temos clientes na porta da Concessionária antes das 
6 horas da manhã. A agenda dos horários, de antes 
das 8 horas, é a mais procurada. Passamos a atender 
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o cliente no horário de sua total conveniência, quan-
do ele precisa”, comemora.

Para que o atendimento fosse ampliado, as 
equipes passaram a trabalhar em regime de escalas, 
com folgas alternadas. “Esse quebra-cabeça foi muito 
bem planejado para que nossas equipes de consul-
tores e técnicos de oficinas não ficassem sobrecar-
regados, com horas extras e perdessem qualidade 
de vida. Nossas equipes precisam estar preparadas 
e motivadas para que o atendimento ao cliente seja 
satisfatório”, explica Bernardes. 

Com a ampliação da agenda, uma das Con-
cessionárias da marca Hyundai passou a ter 650 
passagens pela oficina, contra 450 de antes, com 
pico de 800 passagens. O desenho de atendimento 
da marca, que institui dois técnicos trabalhando, 
simultaneamente, no veículo, contribui para a agi-
lidade. “Por isso, 90% dos clientes preferem esperar 
na Concessionária pelo serviço. Oferecer conforto e 
comodidade é primordial, pois o cliente ganha tem-
po do seu dia”, explica Alessandra, se referindo à sala 
de espera com televisão, torres com tomadas para 
carregamento de baterias de celulares e até buffet. 

Além dos horários matinais, os sábados também 
são muito disputados nas Concessionárias Toyota e 
Hyundai do Grupo, que chegam a atender quase 30 
clientes. “No sábado, o cliente está em outra rotina, 
mais tranquilo, mais aberto a ouvir o consultor, e é 
mais receptivo para adquirir novos produtos e servi-
ços”, analisa Alessandra, completando que a rentabi-
lidade da oficina, aos sábados, está acima dos outros 
dias, assim como os níveis de satisfação dos clientes. 

Mesmo com essas preferências, por parte dos 
clientes, a agenda de atendimento se manteve 
equilibrada. “Nesse ponto, a abordagem do agen-
damento é muito importante, na explicação do 
funcionamento da estrutura de atendimento, com 
dois técnicos trabalhando, simultaneamente, no 
automóvel, que reduz o tempo de espera, a possibili-
dade de esperar pelo serviço na Concessionária com 
conforto e comodidade”, ressalta a Gerente.

Atendimento centralizado – Representante de várias 
marcas, o Grupo Grand Brasil decidiu centralizar o 
atendimento de seus clientes, com o intuito de ins-
tituir um padrão e uma identidade, um jeito Grand 
Brasil de atender.

Para qualquer que seja a marca, o cliente 
do grupo tem os mesmos canais de vendas e  
pós-venda. Contudo, para cada marca, uma equipe 
de atendentes específica, com padrões e métricas 
que seguem suas exigências. “Cada equipe tem 
total conhecimento das particularidades de cada 
bandeira e, por consequência, conhece os hábitos 
dos clientes. Por isso, conseguimos manter um rela-
cionamento bastante próximo a eles, entendendo as 
preferências e recuperando clientes que deixaram de 
procurar a Concessionária. E, nestes anos de expe-
riência, percebemos que o nível de satisfação deles 
é maior quando, no momento do agendamento do 
serviço, consegue o horário que deseja”, explica o 
gerente geral do grupo. 

A central de atendimento tem a responsabilida-
de de conhecer as preferências e costumes de cada 
cliente, se houve algum descontentamento anterior, 
se pretende trocar de carro em breve e cascateá-las 
para as áreas seguintes, possibilitando um preparo 
especial para recebê-lo na Concessionária. “Com 
tanta responsabilidade, a equipe de agendamento 
passa por uma seleção criteriosa, pois não pode 
ser um contato automático, de simples perguntas 
e respostas. Precisa ser uma pessoa com empa-
tia, capaz de gerenciar conflitos, com equilíbrio”,  
define Bernardes. 

Durante o atendimento, o cliente é atualizado 
sobre as etapas do serviço, e toda a documentação é 
preparada com antecedência, para que o cliente não 
espere mais do que o necessário para a realização 
do serviço. 

“Já estamos fazendo estudos para novas amplia-
ções da agenda de atendimento, buscando alterna-
tivas para que o cliente seja atendido da forma que 
deseja”, conclui o executivo.  

Carlos Bernardes e Alessandra Prates
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O Programa Educacional para Motocicletas, realiza-
do entre os dias 22 a 28 de março, nas cidades de 
Nashville, no Tennessee, Birminghan, no Alabama, 
e em Atlanta - na Georgia-, nos Estados Unidos, 
completa o ciclo de aprendizagem oferecido pela 

FENABRAVE, a todos os segmentos da Distribuição de Veículos.
O objetivo de visitar um mercado mais desenvolvido, é enten-

der o impacto e transformações no negócio das Concessionárias, 
decorrentes das novas tecnologias, das demandas do consumidor 
e o aumento da competitividade, gerado pelo surgimento de 
novos concorrentes, especialmente, no ambiente digital.  

Todos os participantes conheceram a visão e as estratégias 
implantadas pelas montadoras e pelas Redes de Concessionários 
norte-americanos de motocicletas, para manterem sua atuação 
competitiva e rentável, no presente e no futuro, ampliando, cada 
vez mais, a presença no digital, expandindo o faturamento do 
negócio, seja pela consolidação ou ampliação do mix de produtos.

O programa foi estruturado pela FENABRAVE, com o meu 
apoio e consultoria de Laura Lemco, especialista no segmento 
de motocicletas, e teve, como meta, apresentar novidades  
aos participantes.

Nos workshops, Laura utilizou a metodologia do Grupo dos 
Vinte, uma técnica de benchmarking que gera maior interativi-
dade e aprendizagem entre os participantes. A temática incluiu 
análise do mercado, modelo de negócio da Concessionária e, 
principalmente, a forma de gestão. Um ponto importante foi que 
os participantes receberam, antecipadamente, as informações 
detalhadas sobre o conteúdo a ser trabalhado nos workshops 
e visitas.  

 Durante todo o programa, todos puderam entender a im-
portância do controle diário dos processos e, principalmente, da 
importância da “Conectividade com o Consumidor”, em todas as 
etapas do seu relacionamento com a Concessionária, seja presen-
cial ou no ambiente digital. 

Aliás, a palavra “Conectividade” se transformou no centro de 
todas as discussões dos workshops e durante as visitas aos Con-
cessionários e à montadora.

Os Concessionários visitados mostraram exemplos de como 
praticar essa conexão e destacaram, dentre outras mensagens, a 
importância do controle diário da operação, com foco principal 
sobre o que acontece, mensurando a qualidade dos processos, em 
100% dos atendimentos; estratégias de marketing digital e o valor 
da personalização no relacionamento com o cliente. 

A visita às duas Concessionárias da America’s Motor Sports e 
o depoimento do proprietário Chris Watts, que demonstrou abso-

luto controle das informações e detalhes da operação, validaram, 
na prática, o que foi exposto nos workshops.  

E, como planejado, na visita à Concessionária BIG #1 Motor 
Sports, pudemos vivenciar, além dos detalhes da gestão, a im-
portância da multifranquia e da ampliação do mix de produtos, 
como os triciclos, que estão se transformando na principal fonte 
de faturamento do negócio.

Voltando à questão da conexão entre pessoas, surpreendeu a 
todos a forma atenciosa e dedicada de toda a equipe da Triumph 
Motorcycles, durante a visita ao seu escritório central, e como 
foram explicados os detalhes da realidade do mercado e os prin-
cipais desafios vislumbrados para o futuro e, fundamentalmente, 
como estão se preparando, junto com os Concessionários. Foi um 
evento que fechou com chave de ouro a programação.

E, pelos depoimentos dos participantes, ficou evidente a im-
portância de se investir, cada vez mais, nestes programas educa-
cionais, como forma de atender aos questionamentos dos líderes 
do Setor da Distribuição de Veículos, propagando o aprendizado 
para toda a Rede de Concessionários brasileira. 

Francisco Trivellato

Francisco Trivellato é consultor e organizou a missão técnica de caminhões para a FENABRAVE

A gestão diversificada das 
Concessionárias de Motocicletas 
no mercado norte-americano

Quem participou, aprovou!
“Essa iniciativa da FENABRAVE demonstra a 
importância que o segmento de duas rodas 
tem para o Setor da Distribuição no Brasil. A 
programação promoveu muito aprendizado e 
troca de experiências, principalmente, porque 
a visão de negócios dos norte-americanos é 
muito diferente da nossa. Um dos pontos mais 
relevantes foi a percepção dos empresários, nos 
Estados Unidos, de que a rentabilidade é o ponto central da gestão, 
seguido pela formação da equipe, cliente e pela montadora. Sem 
preservar o negócio e sem preparar a equipe, a Concessionária não 
atrai os clientes”.

Marco Antônio Costa – Presidente Assohonda

“Já participei de programas no exterior, promovi-
dos pela montadora. Mas, com essa programa-
ção, pudemos conhecer os diferentes modelos de 
gestão do negócio, no segmento de duas rodas, 
Concessionárias multimarcas, com estruturas 
enxutas, que visam redução de custo, mas que 
oferecem uma grande variedade de modelos. 
Tivemos contato com as melhores práticas, e 
isso foi muito positivo.”

Mauro Francisco – Titular Ribeirão Preto Harley-Davidson
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