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relacionados à atividade.
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fornecidas e opiniões emitidas em artigos assinados, bem como por textos contidos em 
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EDITORIAL

Assim que terminou o XXXIII CONAC em Foz do Iguaçu, 
em 2011, procurei a diretoria da ABAC com uma proposta 
ousada: por que não realizar a edição de 2012 no Uruguai? 
Sabia, na ocasião, que o tradicional evento nunca tinha sido 
realizado fora do Brasil e que a sugestão poderia encontrar 
barreiras, por seu ineditismo. Para minha surpresa, no 
entanto, a ideia foi recebida com entusiasmo. 

Essa receptividade deixou todos nós, que trabalhamos 
com consórcios no Uruguai, orgulhosos. Mas não havia 
tempo para muitas comemorações. Era preciso, desde logo, 
preparar o congresso, com a responsabilidade de manter 
seu elevado nível consolidado ao longo dos anos. 

Foi um ano de trabalho duro, em que procuramos pensar em 
todos os detalhes para que o evento tivesse a repercussão 
esperada, pois o resultado seria importante para o Sistema 
de Consórcios e para os paises participantes.

Felizmente, em 9 de maio, quando terminou o encontro, 
pudemos comemorar o êxito do evento. Durante o 
congresso tivemos a oportunidade de aprender e de  
transmitir informações, além de conviver com as pessoas 
que tornam o Sistema de Consórcios uma força econômica 
do continente. Reafirmamos a certeza de que o setor está 
no caminho correto e que continuará trabalhando para 
beneficiar ainda mais o consumidor.
Foi muito bom tê-los conosco, amigos! 
 
Saludos y muchas gracias!
Alvaro Macedo
Diretor do Consorcio del Uruguay

O XXXIV CONAC foi um sucesso para o Sistema de Consórcios 
não só do Brasil, mas também da América Latina. O fato de 
ter sido a primeira edição do evento realizada no exterior (em 
Punta del Este, Uruguai) já serviu para ilustrar o ineditismo do 
congresso. Mas há muitos outros motivos para comemorar. Entre 
eles, destaca-se a importante participação de representantes do 
Sistema de quatro países (o anfitrião Uruguai, Argentina, Peru e 
México), que mostraram que o consórcio está em alta no mercado 
latino-americano e, além disso, ganha cada vez mais a confiança 
dos consumidores pelo profissionalismo com que é gerido pelas 
administradoras e regulado pelos governos. 

O grande número de estrangeiros credenciados nos levou, pela 
primeira vez, a proporcionar-lhes tradução simultânea.
Os participantes puderam ter contato com seus pares e assim 
conheceram um pouco mais de perto detalhes sobre o mundo dos 
consórcios. Mais ainda, assistiram a palestras e workshops que 
trataram de assuntos de alta relevância para seus negócios, como 
gerenciamento e treinamento de equipes de vendas e vantagens 
do modelo de representação comercial. Aliás, a programação 
voltada a representantes comerciais estreou nesta edição do 
evento, atraindo público maior do que o esperado.

Todo esse quadro foi desenhado tendo como pano de fundo 
a belíssima Punta del Este, uma cidade que encantou a todos por 
suas paisagens e pela hospitalidade de sua gente.
Por tudo isso, o congresso foi cercado de êxito, do qual sempre nos 
lembraremos com alegria e saudade. E estamos certos de que o 
evento trouxe grande contribuição para o setor de consórcios do 
continente, reforçando os laços entre os países participantes, além 
de ajudar a estimular o crescimento e o fortalecimento do Sistema 
na América Latina.

Obrigado e saludos a todos!
Fabiano Lopes Ferreira
Presidente do  Conselho Nacional da ABAC / SINAC

Um marco para o 
Sistema de Consórcios

A ousadia que deu certo
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Alvaro Macedo

Compartilhar processos de interesse comum entre as administradoras de consórcios, 

preservando o DNA de cada marca. Aprimorar a gestão da força de vendas, incrementando

o portfolio de produtos e aumentando a velocidade de fechamento de novos grupos. 

Compartilhar custos e racionalizar despesas, somando os conhecimentos das mais 

tradicionais administradoras de consórcios do país em suas melhores práticas. 

Aperfeiçoar o processo de governança corporativa para crescer de forma equilibrada

e sistematizada. Profissionalizar a condução dos negócios, perenizando o investimento

nos momentos de sucessão familiar. Esse é o modelo inovador criado pela BR Consórcios 

que tem atraído o interesse de pequenas, médias e grandes administradoras do segmento. 

Venha, também, conversar conosco!

Nasceu a BR Consórcios. Na mais pura e ampliada acepção da palavra, o Consórcio dos Consórcios.

VITOR BONVINO
Ex-presidente da ABAC 

www.brconsorcios.com
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RODOLFO MONTOSA
Ex-presidente da ABAC  

A SUA
MARCA
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Uma alavanca para 
a economia brasileira

A importância do Sistema de 
Consórcios para a economia 
brasileira foi o principal tema dos 
discursos realizados na cerimônia 
de abertura do XXXIV CONAC, em 
Punta del Este, Uruguai. 

Esse destaque não foi lembrado 
apenas pelos representantes do 

setor: o diretor de Fiscalização do Banco Central, Anthero de 
Moraes Meirelles, presente ao evento, afirmou durante seu 
discurso que o Sistema fomenta a construção civil, o setor 
industrial e a área de serviços, dando impulso à economia 
do País. Anthero Meirelles representou na cerimônia o 
presidente do Banco Central, Alexandre Antonio Tombini.

Em relação ao CONAC, ele também mostrou entusiasmo. 
“Encontros como este são de alta importância, dando uma 
visão prospectiva do setor”, afirmou o diretor do Banco 
Central. “Abrindo espaço principalmente para que se possa 
analisar a realidade dos consórcios, suas oportunidades e 
ameaças.”

O presidente executivo da Fenabrave (Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores), Alarico 
Assumpção Júnior, também falou durante o evento e 
destacou o fortalecimento da parceria entre a entidade que 
comanda e a ABAC: “Temos uma responsabilidade muito 
grande, levando em conta o porte de nossos setores; 
daí a importância de estarmos juntos sempre”.

Alarico Assumpção recordou que a Fenabrave reúne 54 
associações de marcas, que têm 7.500 pontos de venda e 
geram 400 mil empregos diretos ou seja, três vezes mais 
que a indústria automotiva. Além disso, movimenta R$ 190 
bilhões, valor equivalente a 6,5% do PIB. “A ABAC também 
tem mostrado crescente força”, ressaltou Assumpção. “O 
trabalho conjunto e constante desenvolvido pelas nossas 
entidades tem se mostrado cada vez mais importante 
para os dois setores e para o País”, garantiu o presidente 
executivo da Fenabrave.

Já o presidente do Conselho Nacional da ABAC/SINAC, 
Fabiano Lopes Ferreira, disse na cerimônia que a realização 
do evento fora do Brasil foi “a materialização de um 
sonho”, porque, depois de 33 edições, o congresso ganhou 
representatividade além das fronteiras nacionais. “Durante 
o CONAC do ano passado, Alvaro Macedo, da Consorcio del 
Uruguay, nos propôs a ideia de realizar nosso congresso em 
Punta del Este. Aceitamos a proposta e sentimos, desde o 
começo das inscrições, que o evento seria um sucesso.”

Fabiano Lopes ressaltou que o CONAC é mais que um 
encontro anual. A reunião já permite gerar conhecimento 
que ajuda a capacitar os que trabalham no setor, oferecendo 
cada vez mais qualidade de atendimento aos clientes. Ele 
disse também que, além do aperfeiçoamento técnico, o 
congresso possibilita que se tenha uma visão mais clara do 
negócio consórcio.

Solenidade de abertura envolve nomes importantes
 do Sistema de Consórcios
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Quanto ao crescimento do setor, o presidente do Conselho 
Nacional da ABAC/SINAC afirmou que o Sistema passou a 
conviver com regras nítidas e objetivas para empresários, 
consumidores e órgãos reguladores do governo a partir 
da Lei 11.795, que passou a vigorar em 2009: “Com essa 
legislação, todos os segmentos que compõem o Sistema 
puderam trabalhar em um ambiente mais transparente e 
palpável, que nos permite atender mais de 4,8 milhões de 
consorciados, com um volume de negócios superior a R$ 76 
bilhões.”

Com essa linha de atuação, o Sistema de Consórcios tem 
crescido ano a ano, recordou Fabiano Lopes: o número de 
consorciados, por exemplo, teve elevação de 14,5% em 2011 
e as contemplações aumentaram 11%, em um período em 
que o crescimento do PIB foi de 2,7%.

Para 2012, a previsão (“otimista, mas conservadora”, 
segundo o presidente do Conselho Nacional da ABAC) é que 
o Sistema de Consórcios cresça 10% em adesões. Assim, o 
setor se fortalece como ferramenta de planejamento dos 
consumidores e no escoamento da produção das indústrias, 
auxiliando ainda o comércio na projeção de seus estoques. 

Ao lembrar que estava completando um ano na presidência 
do Conselho Nacional das entidades, Fabiano Lopes 
afirmou que a atual gestão segue a linha adotada por seus 
predecessores, que vêm trabalhando para fortalecer o setor. 
Além disso, lembrou que está adiantado o processo para 
regulamentar a profissão de vendedor de consórcio: “Uma 
comissão tratou especificamente desse assunto e preparou 
um anteprojeto que em breve será encaminhado à Câmara 
dos Deputados”. 

“Dessa forma, o profissional que atua no segmento não 
vai só se valorizar como também as administradoras terão  
mais condições de reter seus clientes e os consorciados, 
serão ainda mais bem assistidos”, ressaltou.

Em sua preleção, destacou também que a ABAC tem 
acelerado o processo de capacitação do Sistema e a 
assessoria geral às administradoras, estendendo sua 
atuação ainda aos órgãos de defesa do consumidor. Além 
disso, tomou também a iniciativa de criar uma campanha 
publicitária institucional, antecipando-se a uma eventual (e 
felizmente não confirmada) desaceleração dos negócios. 
Além disso, adotou medidas para incentivar o consumo 
responsável.

Tudo somado, Fabiano Lopes prevê um crescimento 
considerável do Sistema de Consórcios para os próximos 
anos: “Mostramos nossa força, mesmo em cenários 
turbulentos como o da crise que abalou a economia mundial 
a partir de 2008. Essa situação autoriza nosso otimismo e 
nossa disposição para continuar a fazer, todos juntos, um 
setor cada vez mais forte e importante para o Brasil”. Depois 
dos discursos, foi entregue uma placa a Alvaro Macedo, 
da Consorcio del Uruguay, por seu apoio e incentivo à 
realização do congresso em Punta del Este.

A mesa dos trabalhos da cerimônia de abertura do congresso 
foi formada por: Fabiano Lopes Ferreira, presidente do 
Conselho Nacional da ABAC/SINAC; Anthero de Moraes 
Meirelles, diretor de Fiscalização do Banco Central; Alarico 
Assumpção Filho, presidente executivo da Fenabrave; 
Ilídio Gonçalves dos Santos, presidente da Fenauto; Alvaro 
Macedo, representante das delegações latino-americanas; 
Antonio Carlos Pedrotti, representante da ACE Seguros, 
patrocinadora do Congresso; Fernando Antônio Tenório, 
representante do Bradesco, também patrocinador do 
CONAC; Mauricio Veras, representante da Cetip-CNSeg, 
que também patrocinou o evento, Vanessa de Castro 
Cavalcanti, presidente da ABAEC e Paulo Roberto Rossi, 
presidente executivo da ABAC/SINAC.

Solenidade de abertura envolve nomes importantes
 do Sistema de Consórcios

Presidente  Fabiano Lopes Ferreira lembra a  importância 
dos consórcios na América Latina
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O Sistema de Consórcios vive um momento favorável na 
América Latina e a perspectiva é de que o crescimento 
continue nos próximos anos. A avaliação é dos 
representantes de cinco países da região (Brasil, Uruguai, 
Peru, Argentina e México)–presentes no “Painel Internacional  
O Sistema de Consórcios na América Latina”, realizado no 
XXXIV CONAC.

Além da crescente demanda pela aquisição de bens e 
serviços via consórcios, os participantes destacaram a 
regulação do setor que, embora esteja em diferentes 
estágios nos cinco países, ajudou a aumentar a confiança 
do consumidor nos últimos anos.

“No Uruguai, até o ministro da Economia, Fernando Lorenzo, 
deu recentemente apoio ao setor”, lembrou Alvaro Macedo, 
diretor da Consorcio del Uruguay. “A confiança está em 
alta, consequentemente a adesão tem sido crescente.
Atualmente temos 34 grupos e cerca de 60 mil clientes em 
nosso país.”

Alejandro Vaccaro, representante da Argentina no painel, 
recordou que o Sistema existe há 40 anos no país e que, 
apesar de todas as turbulências econômicas desse período, 
manteve-se ativo. “Entre altos e baixos, mantivemos uma 
posição consistente e o segmento deslanchou nos anos 
2000”, contou Vaccaro, que contabilizou: no ano passado, 
a Argentina tinha 500 mil participantes de consórcios e a 
perspectiva para 2012 é que esse número cresça ainda mais.

A situação é semelhante no México, de acordo com Oscar 
Gonzalez, representante do país no congresso. O Sistema 
mexicano conta também com cerca de meio milhão de 
clientes. “Atualmente temos 22 empresas autorizadas”, 
informou Gonzalez. “E estamos colhendo lições de países da 
América do Sul para prosseguir em ascensão nos próximos 
anos.”

O quadro do Sistema de Consórcios autoriza o otimismo 
também no Peru. Segundo Enrique Garland, que falou 
em nome do país durante o painel, o setor é fortemente 
regulamentado pelo governo peruano, medida necessária 
diante do fato de que 50% da economia nacional continua 
na informalidade. A postura austera ajudou a impulsionar os 
consórcios: “O número de administradoras caiu de 15, nos 
anos 80, para quatro atualmente, ao mesmo tempo em que 
cresceu a confiança dos cotistas”.
 
Na mesma linha, Fabiano Lopes Ferreira, presidente do 
Conselho Nacional da ABAC/SINAC, ressaltou no painel 
que o mercado brasileiro de consórcios está em alta e que 
a regulação do Banco Central foi importante para esse 
crescimento. “Crescemos 61,7% em cinco anos no Brasil 
e ganhamos também na qualidade do que é oferecido 
aos clientes”, garantiu. “Temos mais de 4,8 milhões de 
participantes ativos e existe potencial para alavancar esse 
número, sempre obedecendo às rigorosas exigências 
do Banco Central, que são positivas tanto para as 
administradoras quanto para os cotistas”.

O momento positivo 
dos Consórcios na América Latina



www.abac.org.br 9

ABERTURA & CAPA

URUGUAI
 

O Sistema de Consórcios disparou no 
Uruguai desde 2008 e já administra 
recursos de centenas de milhões de 
dólares. Alvaro Macedo, da Consorcios 

del Uruguay, acompanhou esse crescimento acelerado 
depois de ter convivido com dias bem mais difíceis. Ele 
recorda que o Sistema começou nos anos 70 ligado 
principalmente ao segmento de veículos e que sofreu, 
em 1983, forte impacto ao ser declarado como segmento 
de intermediação financeira, tornando-se praticamente 
equiparado aos bancos. “Os custos das administradoras 
aumentaram e passamos por dificuldades”, recordou. No 
entanto, com a regulação pelo Banco Central, o setor foi 
se fortalecendo e ganhando confiança até chegar a 3 mil 
contratos em 2011. O período de bonança veio,  apesar de o 
Sistema no Uruguai não contar com vantagens oferecidas 
em outros países, como o incentivo fiscal. Segundo Macedo, 
um dos destaques do consórcio no país é a forte adesão das 
mulheres. Além disso, o setor começa a conquistar cidades 
do interior do país e está se tornando uma forma de evitar 
o excesso de consumo. “Somos um país pequeno, mas o 
crescimento dos consórcios é muito animador por aqui”, 
garantiu Macedo.

ARGENTINA

Os consórcios nasceram na Argentina 
nos anos de 1960, com grupos fechados 
administrados por concessionárias de 

veículos e, apesar de todo o sobe e desce da economia do 
país, firmaram-se como instrumento de aquisição de bens. 
“Vivemos todo tipo de realidade econômica durante esse 
período”, lembrou Alejandro Vaccaro, que representou o 
Sistema argentino durante o painel realizado no evento. 
“Tivemos hiperinflação, paridade de dólar, tablitas e muito 
mais. É difícil sobreviver em meio a tanta instabilidade, 
mas o Sistema mostrou sua força”. A partir do ano 2000, 
começou uma onda de alta dos consórcios na Argentina 
e o Sistema somou 500 mil cotistas em 2011. “Em 2012 
prevemos crescimento ainda maior”, comemorou Vaccaro. 
Mesmo com as contínuas incertezas da economia de 
seu país, ele aposta no crescimento dos consórcios: “A 
regulação é rígida e o setor tem severo acompanhamento. 
Para uma administradora começar a operar há uma 
demora de até 18 meses. Mas o importante é que estamos 
crescendo, conquistando a classe média (que é forte no 
país) e o Sistema é cada vez mais uma realidade dentro da 
Argentina”.

 

MÉXICO

“Caçula” no Sistema de Consórcios 
da América Latina, o México já mostra 
sua força, com 500 mil clientes. Depois 
de um início tímido, em 1982, quando 

apenas 11 empresas do setor foram autorizadas a atuar, o 
segmento conta atualmente com 22 administradoras e 
500 mil clientes, de acordo com dados de Oscar Gonzalez, 
que representou os mexicanos no painel realizado no 
congresso. Para ele, o Sistema tem regulação draconiana 
no país, que tem metade de sua economia na informalidade. 
“As administradoras têm, por exemplo, que contar com uma 
auditoria independente e são fiscalizadas pela Secretaria 
da Economia e por entidades de defesa do consumidor”, 
explicou. “Essa situação é favorável ao setor porque dá 
mais confiança ao consumidor e exige bastante  seriedade 
das empresas do segmento”. O futuro é promissor para o 
Sistema no México, avalia Gonzalez, já que o mercado de 
financiamento de bens está em queda e as montadoras 
de veículos ajudam a dar credibilidade aos consórcios. A 
Sicrea, empresa que Gonzalez representa, por exemplo, 
entregou 340 mil veículos em 30 anos de existência, 
utilizando o Sistema. E ele considera que os consórcios  vão 
se aperfeiçoar e crescer ainda mais no México.
 
PERU

A economia peruana vive um período de 
crescimento econômico ininterrupto que 
já dura 13 anos. E o Sistema de Consórcios 

segue na mesma direção: em cinco anos, o número de 
cotistas triplicou para 18 mil pessoas e os ativos do setor 
saltaram de US$ 50 milhões para mais de US$ 150 milhões. 
De olho nesses números, Enrique Garland, que representou 
o país no painel, está otimista: “Devemos crescer de 15% a 
20% em 2012, enquanto o PIB deve ter alta de 5%”, lembra 
Garland. “Mesmo convivendo com um sistema bancário 
agressivo, que cobra juros baixos em comparação a outros 
países, os consórcios não param de ganhar espaço.“ Como 
os peruanos também têm uma forte economia informal, 
a fiscalização é rígida, inclusive para o Sistema, garante 
Enrique Garland. A Superintendência de Mercado de Valores, 
órgão técnico ligado ao Ministério da  Economia e Finanças 
do Peru, acompanha e regulariza o setor, o que fez com que 
o número de administradoras caísse de 15, nos anos 80, para 
quatro atualmente. Na avaliação de Garland, essa redução 
ajudou a dar credibilidade aos consórcios “e por isso vamos 
continuar a crescer com qualidade nos próximos anos”.

Leia a seguir como está o Sistema de Consórcios em quatro países 
latino-americanos: [[
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Maior liquidez global - o diretor de Fiscalização do BC 
lembra que os Bancos Centrais dos países ricos sinalizam 
juros baixos, o que leva à ampliação da liquidez global. Essa 
situação faz com que as nações emergentes tenham que 
lidar com grandes fluxos de recursos e seus impactos.

Juros negativos não resolvem - os países centrais estão 
adotando em muitos casos taxas de juros negativas para 
tentar aumentar a liquidez, avalia Anthero Meirelles, e evitar 
a ruptura do sistema bancário. Mesmo assim, a situação 
fiscal desses países não é animadora.

O Brasil reage, mas não é uma ilha - para Anthero Meirelles, o 
Banco Central do Brasil tem adotado medidas consistentes 
e o País conta com defesas importantes contra a crise, 
como reservas internacionais superiores a US$ 375 bilhões 
e depósitos compulsórios de cerca de R$ 400 bilhões. 
Conta também com o câmbio flutuante, uma defesa contra 
impactos externos. Mesmo assim, o País não está imune à 
crise.

O tripé que protege - em relação à política econômica, 
o diretor do BC lembra a força do tripé formado por 
responsabilidade fiscal, regime de metas de inflação e 
câmbio flutuante, que também conta com o reforço de uma 
forte regulação do setor financeiro, que ajuda a absorver 
choques internos e externos.

Confiança	que	vem	de	 fora	 - a percepção positiva sobre a 
situação econômica do Brasil vem também do exterior, 
Anthero Meirelles recorda que as três maiores agências de 
avaliação de risco do mundo melhoraram a classificação do 
País.

Incerteza no fronte externo - Anthero Meirelles considera 
que apesar de a aversão ao risco ter-se reduzido no início 
de 2012, o quadro internacional é preocupante. Para ele, 
os fatores de risco permanecem, com destaque para o 
endividamento dos países centrais, a ameaça de recessão 
na zona do euro, o tímido crescimento econômico e o 
elevado nível de desemprego nos Estados Unidos.

Força bancária - o setor bancário é robusto no Brasil e essa 
situação ajuda a fortalecer as defesas do País em relação à 
crise, afirma o diretor de Fiscalização do BC. Ele lembra que 
testes de estresse realizados pela instituição mostraram a 
solidez dos bancos e sua elevada liquidez, que farão com 
que não tenham problemas para atender aos requisitos de 
Basileia III.

Inadimplência preocupa, mas não muito - quanto à alta da 
inadimplência, ele reconhece que os indicadores estão 
em ascensão. Mas recorda que os bancos têm feito altas 
provisões contra devedores duvidosos e que há indicadores 
apontando para estabilização dos atrasos nos pagamentos.

Consórcios e CONAC - na opinião do diretor do Banco 
Central, o Sistema de Consórcios é favorável à economia 
brasileira, entre outros pontos, porque fomenta a construção 
civil, a indústria e o setor de serviços.Também tem sido uma 
ferramenta para impulsionar o consumo, com maior número 
de ativações. E por isso ele considera que encontros como 
o CONAC são de grande importância, por serem um espaço 
privilegiado para analisar um setor tão importante para o 
País. Assim, na avaliação de Anthero Meirelles, é possível 
prever um futuro promisor para o Sistema.

Na análise sobre esse quadro, Anthero 
Meirelles destacou os seguintes pontos:

O diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, 
Anthero de Moraes Meirelles, é um otimista moderado 
em relação ao quadro econômico global e seus efeitos no 
Brasil. Ele participou da cerimônia de abertura do
congresso e mostrou confiança no setor de 
consórcios, apesar das incertezas do cenário mundial.

Fazendo frente 
à turbulência

Anthero Meirelles 
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O Brasil tem um caminhão de problemas para resolver, 
mas seu futuro no cenário econômico global é promissor, 
à luz dos dados disponíveis e das projeções baseadas em 
vários estudos realizados no País e no exterior. “Temos, por 
exemplo, o melhor Banco Central dos últimos anos, que 
trabalha em coesão com o Ministério da Fazenda e conta 
com pessoal técnico e qualificado que está contribuindo 
muito para  o Brasil”, afirmou Octavio de Barros, economista 
chefe do Bradesco, durante palestra que realizou no XXXIV 
CONAC.

Na avaliação de Barros, “a história fará 
justiça ao atual Banco Central do Brasil, 
que em 10 anos terá reconhecimento por 
tudo de positivo que vem fazendo”. Esse 
trabalho, na análise de Octavio de Barros, 
insere-se na “heterodoxia disciplinada” 
adotada pelo governo de Dilma Rousseff, 
que tem aproveitado o cenário favorável 
para dar impulso ao País. “Um cavalo 
selado está passando na nossa frente e o BC está sabendo 
montá-lo”, resumiu.

Em relação ao cenário mundial, o economista chefe do 
Bradesco acredita que o nível de tensão baixou no início 
deste ano. “Foram US$ 8,4 trilhões para evitar que a crise se 
agravasse”, lembrou. Além disso, os juros reais em vários 
países da Europa e nos Estados Unidos são negativos. Tudo 
isso desanuviou a tensão quanto a uma crise econômica.

É verdade que a incerteza continua, disse Barros, com 
previsões de crescimento modesto, se houver, na Europa, 
nos Estados Unidos e no Japão. E existe a incerteza quanto 
ao nível de crescimento da China. “O Brasil é ‘dependente 
químico’ dos chineses”, afirmou o economista.

Mesmo com essas ressalvas, Octavio de Barros enxerga 
um futuro promissor para os países emergentes e 
principalmente para o Brasil.“Os emergentes absorvem 60% 
de todo o investimento direto do mundo e nos próximos 
cinco anos serão responsáveis por 80% do crescimento 
global”, enfatiza. “Atualmente já se vendem mais carros nos 

mercados emergentes que nos maduros, por exemplo. Isso 
explica o olhar generoso dos estrangeiros para a América 
Latina, principalmente Chile, Colômbia, Uruguai, Peru e 
ainda mais o Brasil.”

Os números justificam esse foco no Brasil. Pelos dados de 
Octavio de Barros, além de já ter o sexto maior PIB do mundo, 
o País tem renda per capita de US$ 12.900 e crescimento 
potencial na casa de 4% ao ano.  O consumo das famílias 
(“o PIB do povo”, na definição de Barros) cresce em ritmo 

acelerado desde 2004 e deve subir entre 5% e 6% 
em 2012.

Além disso, ele ressalta que o País convive com 
a menor taxa de desemprego de sua história 
e tem uma parcela significativa da população 
em atividade: dos 191 milhões de habitantes, 163 
milhões estão em idade ativa, 101 milhões fazem 
parte da população economicamente ativa e o 
total de ocupados é de 93 milhões de pessoas. 

Ao contrário do senso comum, o economista chefe do 
Bradesco aposta também que a redução dos juros, ora em 
vigor, elevará o nível de poupança. “Com juros mais baixos 
as pessoas vão se esforçar mais para poupar, refreando o 
endividamento”, prevê. Nesse ponto, ele fez elogios aos 
consórcios “que estimulam a precaução do consumidor e 
assim tiram espaço da prestação tradicional”. 

O Brasil tem a seu favor ainda o novo desenho de sua 
população, explica. “Hoje 120 milhões de brasileiros, ou 
66% da população total são das classes A, B e C”, lembrou 
o economista. Nem tudo são rosas, reconhece Octavio de 
Barros, pois o Brasil é o 84°º país no ranking mundial de 
educação e a indústria do País vive dias difíceis. 

No entanto, ele afirmou que a situação do setor industrial é 
delicada em todo o mundo: “Existe sobreoferta de produtos 
manufaturados no planeta. Há 28 milhões de veículos 
produzidos e não vendidos e a ociosidade da produção de 
aço é de 430 milhões de toneladas”.

 
“O Brasil é 

‘dependente

químico’ da China”

Brasil supera a corrida 
de obstáculos

Octavio de Barros
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As redes sociais abrem um enorme leque de oportunidades 
para que se façam negócios. Mas, cuidado: elas também 
trazem ameaças que precisam ser conhecidas e evitadas 
para que não tragam risco à sua empresa. O alerta foi feito 
por Martha Gabriel, especialista em plataformas digitais, que 
falou sobre o assunto durante o congresso realizado em 
Punta del Este. Para ela, o “planeta digital” é uma realidade 
cada vez mais presente e que vai continuar a crescer.

Nesse cenário, as empresas precisam estar em harmonia 
nas mídias sociais, alerta Martha Gabriel. Segundo a 
especialista, é importante que as companhias levem em 
conta que houve uma inversão: a mídia de massa, em que se 
fala e o consumidor fica sabendo, deu lugar ao mundo digital, 
em que as pessoas vão atrás da informação e da mídia. “Por 
isso, as empresas precisam agora ser encontradas por seu 
público.”

Martha Gabriel lembra que para conseguir esse acesso as 
empresas precisam utilizar a tecnologia e todos os acessos 
pertinentes à sua estratégia, mas não podem esquecer: o 
mundo digital também precisa do mundo off-line. Ela afirma 
que quando se busca o cliente classe A, por exemplo, é 
preciso estar presente em locais como clubes de golfe e 
aeroportos, ao mesmo tempo em que se leva em conta que 
esse público tem acesso a todos os tipos de mídia.

Como o consumidor sofre hoje em dia de “info-obesidade”  
(excesso de informações), Martha Gabriel aconselha que as 
empresas levem em conta a ameaça de “fadiga”, que traz a 
perda de atenção com as mensagens recebidas. Aí, existe 
uma oportunidade para as empresas, afirma a 

especialista: “Se você ajuda seu cliente a se localizar 
em meio a esse tsunami de informações, ganha 
um espaço importante”. É preciso lembrar também 
que o público de mídias sociais muitas vezes age 
com o sentimento de união que prevalece entre os 
motoboys: quando se mexe com um deles, quase 
todos se sensibilizam.

A especialista informou também que as redes 
sociais são tão importantes que atualmente 68% das 
pessoas consultam o celular como primeira atitude 
depois de acordar. Ela recorda que redes sociais são 
pessoas que se conectam, “o que existe desde o 

começo da humanidade”, e que a diferença atual é a rapidez 
e a tecnologia das mídias sociais: “O tambor e os sinais de 
fumaça foram algumas das primeiras mídias sociais, apesar 
de todas as limitações, como abrangência e velocidade”. 

Quanto ao comportamento dos que usam redes sociais, 
Martha Gabriel não vê grandes diferenças em relação ao 
mundo off-line: “Pesquisas mostram que no mundo digital 
40% do que se fala é bobagem, que a taxa de retenção das 
informações é de apenas 40% e que as redes socias são 
mais utilizadas por mulheres e jovens. Qual a diferença em 
relação ao chamado mundo real? As mulheres não falam 
mais e os jovens não são mais dispostos a debater assuntos 
no universo off-line?”

Para Martha Gabriel, é fundamental também lembrar que a 
educação digital deve preceder a inclusão digital. Assim, ela 
lista cinco itens a serem levados em conta para se educar 
nessa nova realidade, como se vê no quadro abaixo:

Redes sociais abrem um 
mundo de oportunidades
MAS, CUIDADO!

Martha Gabriel
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Aprimorar a força de vendas, identificar prospects com 
real propensão à compra de produtos e serviços de sua 
empresa, além de converter oportunidades em negócios 
efetivos. Marcos Hiller, professor e consultor de diversos 
cursos no Brasil e no exterior, esteve no CONAC, ilustrando 
de maneira prática conceitos que balizam o relacionamento 
com o cliente.

Segundo Hiller, um consumidor é impactado por cerca de 
1.500 mensagens por dia. Dessas, apenas 80 chamam 
sua atenção, mas ele lê e retém somente 15. “O importante 
para conquistar o cliente é abordar o simples, trabalhar 
o conhecido feijão com arroz. Linguagem adequada, na 
hora precisa, utilizando ferramentas corretas”, destacou o 
especialista.

Conquistar uma venda é instinto de sobrevivência de 
qualquer empresa no mundo atual, pois não há como estar 
no mercado deixando de lado esse  processo. Para isso, toda 
a atenção é pouca quando se trata do relacionamento com 
os clientes, que requer um acompanhamento constante. 
“Sempre é importante entender o ciclo de vida em que 
seu cliente se encontra. Observar indícios e agir de forma 
eficiente faz diferença no momento de fidelizar”, afirmou o 
palestrante.

Dados expostos pelo estudioso mostraram razões 
importantes que fazem clientes desistir de uma compra: 
clientes falecem (1%), mudam-se de domicílio (3%), acham 
melhor preço (15%), não veem qualidade do produto (14%) e, 
como destaque, atendimento de má qualidade (68%) requer 
atenção.

Esses itens mostram com clareza que o atendimento é 
fundamental e deve ser sempre tratado como prioridade, 
já que prevalece sobre todas as outras formas de estímulo 
quando se trata de vender um produto ou serviço. A 
oportunidade de bons negócios está sempre no raio de 
atuação das empresas e, em outro plano contínuo, a lista 
externa que deve sempre ser alvo de prospecção. 

É necessário sempre estar atento, na opinião do especialista, 
às ferramentas mais adequadas referentes a cada iniciativa 
que seja tomada pela empresa em busca dos clientes. “Em 
campanhas de prospecção (marketing direto) a seleção da 
lista é, disparado, o fator que exerce maior influência na 
taxa de retorno de uma ação”, afirmou Hiller.

Para o consultor, o sucesso de uma marca depende de 
vários fatores, mas o principal “está na simplicidade e na 
atenção que se dá ao consumidor”, afirmou Hiller.

Para ele, é fundamental saber em que mercados buscar 
novos clientes, como chegar, quais os recursos para 
encontrá-los e como agir diante das adversidades de um 
ambiente de venda altamente competitivo. “O sucesso 
de consolidação de uma marca está na simplicidade e na 
atenção prioritária ao consumidor. Optar pelo simples e 
eficiente é fator primordial nesse processo”, finalizou o 
palestrante.

Venda com simplicidade 
fideliza	consumidor

“O que precisa ficar claro 
é que cliente encantado 
contamina mais 15 pessoas 
e ainda compra mais”

Marcos Hiller

Octavio de Barros

   Marcos Hiller
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Como formar campeões 
em vendas de consórcios
O vendedor de consórcio precisa ter três aptidões básicas: 
otimismo, competência e criatividade. Sem esses atributos, 
ele vai ser um peso na equipe de vendas e atrapalhará e 
contaminará seus colegas. A avaliação é de César 
Frazão (foto), palestrante, escritor e especialista 
em vendas, que falou sobre a negociação de 
consórcio para mulheres e as classes C e D.

Frazão lembrou que o público feminino e 
as camadas da população de menor poder 
aquisitivo formam o principal contingente do 
mercado no Brasil. Para todos os públicos, no 
entanto, é importante que o vendedor de consórcio 
esteja sempre alerta e mostre competência.

Quando se trata de classe C, o vendedor de consórcio 
precisa escolher o lugar certo para fechar o negócio. “Os 
detalhes são decisivos para conseguir vender consórcio,” 
na avaliação do especialista. Ele afirma também que no 
caso dos consórcios é preciso trocar a palavra “comprar” 

por “usar”. Para fechar a venda também é preciso adotar 
técnicas específicas. Para Frazão, um dos segredos é não 
permitir que o cliente finalize o contato dizendo que vai 

pensar no assunto. O negócio deve ser fechado na hora: 
“Para os campeões de vendas não existe amanhã”, 

resume.

Os segredos de sucesso na venda de consórcios, 
na opinião de Frazão, incluem:  oferecer o produto 
sempre e em todos os lugares, ser extremamente 

educado e pedir indicações em todos os casos.

Seja qual for o comprador, Frazão relembra também que 
o vendedor deve frisar a diferença entre preço (quanto se 
paga pelo consórcio) e valor (quanto se está disposto a 
pagar). O preço, de acordo com pesquisa recente, figura em 
sexto lugar no ranking dos motivos que o cliente leva em 
conta para fechar uma compra, vindo depois do vendedor, 
marca, benefício, qualidade e rapidez.
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O sucesso de uma venda está relacionado com a capacidade 
de articulação do vendedor. Mais do que aprender as 
mais sofisticadas técnicas, a arte desse desafio está em 
conquistar seus objetivos. É aliar percepção com dinamismo. 
Não é fácil conseguir tudo isso, mas sem essas posturas não 
há como ter sucesso. “Para conquistar vendas seja positivo, 
tenha postura de vencedor e cative seu cliente. Isso faz 
diferença”, afirmou Clay Lopes, conferencista internacional 
especializado em coaching e comunicação verbal.

Lopes abordou conceitos que deixaram a plateia motivada 
e disposta “a encarar montanhas para atingir objetivos”. 
Dotado de carisma e humor, na avaliação dos que assistiram 
à sua palestra, Clay Lopes emitiu conceitos que, quando 
seguidos e adaptados às circunstâncias, conseguem 
transformar a vida das pessoas para melhor. “É preciso 
entender que o mundo trata você da mesma forma que você 
se apresenta. Arrume-se para o sucesso, tenha imagem 
saudável e mostre tranquilidade nas negociações. Isso é 
vital”, destacou o palestrante.

Por meio de parábolas, citações, exemplos próprios, 
imagens, técnicas de motivação e participação, ele fez 
do palco um laboratório motivacional, com o objetivo de 
incentivar a reflexão e reforçar a atenção da plateia. “A 
chave do sucesso é olhar para o sucesso. Todos podem 
mais, ir além, precisamos despertar o gigante que habita o 
nosso ser”, disse.

Como conseguir esse aparente milagre? Não existe fórmula 
mágica, mas a autoconfiança certamente figura no topo 
da lista. “Acreditar em si mesmo é o primeiro segredo 
do sucesso e, quando se atinge esse patamar, o mundo 
acredita em você”, exemplificou Lopes.

O especialista define o poder de comunicação como uma 
capacidade de gerar ação. “Quanto maior a sua habilidade 
de solicitar, maior será o seu poder. O que faz diferença 
é zelar pelos detalhes, criar uma comunicação fluente, 
ambiente agradável e precisão nas relações interpessoais. 
O maior desejo do ser humano é se sentir importante, isso 
deve ficar claro”, pontuou Lopes.

Em discurso agregador, Clay Lopes classificou o “amor” 
como o maior poder de comunicação. “Precisamos entender 
que o maior presente do mundo é a vida e a maior 

força é a esperança.” Na opinião do palestrante, para 
influenciar pessoas de forma positiva, durante uma  venda, é 
preciso demonstrar interesse sincero, fazer com que a ideia 
seja compartilhada. “É  necessário mostrar o que o potencial 
comprador mais deseja e fazer as perguntas certas. Isso 
garante resultado e projeção futura de sucesso”, destacou 
o especialista.

Ele também lembrou a importância da persistência e do 
trabalho contínuo como forma  de alcançar os objetivos: 
“Nada grandioso foi conseguido sem atitudes corajosas, e 
nada que possa valer a pena nos será dado de graça. Se você 
quer vencer o medo; o importante é agir sem hesitação.”

Atitude positiva 
impacta no aumento 
nas vendas

   Clay Lopes
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Vantagens de uma campanha de incentivo:

• Exige maior profissionalização das empresas no 

gerenciamento e na avaliação dos resultados.

• Analisa o histórico individual e  identifica os talentos 

que devem ser retidos

• Facilita a transmissão de conceitos pertinentes ao 

negócio e à cultura da empresa

• Gera motivação e ajuda a conquistar melhor 

   Rose de Paula

Campanhas de incentivo 
melhoram vendas nas 
empresas

A motivação foi o principal tema da palestra “Campanhas 
de incentivo”, apresentada por Rose de Paula, sócia e 
diretora do Expertise Group. O incentivo e a motivação 
são fatores-chaves dentro das corporações, pois geram 
um direcionamento concentrado de esforços para atingir 
metas coletivas. Podem, por exemplo, ser planejados para 
ajudar a alavancar um produto ou marcas; motivar pessoas; 
conquistar contas; suplantar a concorrência e superar 
desafios presentes. “O mundo ideal do marketing de 
incentivo não é uma tarefa fácil, mas os resultados obtidos 
valem os investimentos das empresas”, afirmou Rose.

Campanhas de incentivo fazem parte do cotidiano das 
vendas e devem caminhar em plena sintonia. Elas aumentam 
a motivação dos vendedores para que alcancem melhores 
resultados. “Pessoas treinadas, motivadas e reconhecidas 
são o grande diferencial de uma empresa de sucesso”, 
ressaltou a especialista.

O marketing de incentivo faz parte da estratégia de 
motivação e reconhecimento para gerar  resultados cada 
vez melhores. Independentemente do porte, algumas 
corporações investem em cultura organizacional para 
alcançar as vendas. As ações que envolvem equipes e 
objetivo focado em aumento de vendas representam 
99% do total de campanhas de incentivo realizadas. É 
uma questão de cultura e facilidade de mensuração de 
metas quantitativas. A campanha de incentivo tem por 
característica gerar um desempenho melhor do que está 
sendo executada. Segundo Rose, não existe uma receita 
ideal para aplicá-la. “Depende da cultura da empresa, verba 
alocada, dos objetivos traçados, depende da complexidade 
de obtenção de informações para apuração de resultados.”

Quando o assunto é premiação, segundo a especialista, 
tudo depende da cultura de cada empresa. “Pesquisas 
apontam que, de maneira geral, a preferência do participante 

é dinheiro. O importante no processo é estabelecer uma 
regra clara e, mais do que isso, integrar os participantes com 
a possibilidade de ganhar o prêmio”, garante Rose.

Para montar uma campanha de incentivo o ideal é 
desenvolver objetivos, budget, público-alvo, criação de 
estrutura de regras, definição de estratégia de premiação, 
linha conceitual, comunicação, gestão da informação e 
entrega de prêmios. “O orçamento de uma campanha 
de incentivo deverá considerar, pelo menos, 50% para 
premiação e 50% para todos os outros custos destinados 
a comunicação e operação”, completa a sócia da Expertise  
Group.
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Dos trabalhos difíceis, dentro do quadro de profissões 
existentes, venda é classificada como atividade de 
remuneração atraente. “99% das pessoas que trabalham 
com vendas se divertem. É uma profissão que permite 
conversar com todas as esferas hierárquicas de uma 
empresa”, afirmou o conferencista Paulo Ferreira 
(foto), escritor e diretor do Instituto Supra 
Tecnologia em Vendas.

Segundo o especialista, vendedor é uma profissão 
democrática, que engloba pessoas de qualquer 
idade de maneira justa. “A atitude em vendas 
não pode ser encarada de forma imediatista 
ou oportunista. O foco deve ser direcionado à 
confiança. Ou seja, o relacionamento permanente 
é a chave do sucesso”, destacou Ferreira.

Para melhorar essa via, Ferreira trabalhou em seu painel 
sobre venda relacional como chave da diferenciação em 
mercados competitivos. “É uma ação que visa à qualidade 
do atendimento com a satisfação do cliente. Ela reflete 
um grau sofisticado de profissionalismo, tendo como foco 
principalmente os relacionamentos, e não puramente 
transações.”

A venda relacional tem melhor resultado quando o possível 
comprador e o vendedor, no decurso da negociação, 
descobrem uma afinidade natural. Isto facilita uma ligação 
comum fora do eixo comercial. “Qualquer ambiente deve 
ser visto como oportuno”, garantiu o palestrante.

A construção da venda não deve ser pensada 
no curto prazo, pois é uma relação para a 
vida inteira. “Precisamos manter contato 
após concluir a venda. Devemos também 
nos comunicar com frequência com o cliente, 
tirando dúvidas, esclarecendo e passando 
confiança. É necessário perceber que a única 
forma de continuar vencendo é mudar para 
melhor”, ressaltou Ferreira.

Em termos de consórcios, no tocante a vendas, é preciso 
estabelecer uma relação eficiente com o comprador. 
“Precisamos explicar as características dos produtos e criar 
uma relação de confiança, até porque esse consumidor, 
quando consolidado e satisfeito, permanece na carteira. É 
mais que uma venda, na verdade prevalece uma relação de 
parceria entre as duas pontas.”

Venda relacional fortalece  bons negócios
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O crescimento do Sistema de Consórcios tem levado à 
adoção cada vez mais frequente, pelas administradoras, 
do modelo de representação comercial. Trata-se de uma 
forma de ampliar a área de atuação com qualidade, mas a 
alternativa ainda desperta dúvidas entre os que planejam 
adotá-la. Por isso, chamaram a atenção dos participantes do 
congresso as duas palestras sobre o assunto, realizadas por 
Guilherme Nogueira, gerente da Multimarcas, e Francisco 
Coutinho, da área de representação da Rodobens.

Guilherme Nogueira falou sobre o tema “Expansão da 
Administradora por meio da representação” e disse que 
o modelo criado pela Multimarcas adota como ponto de 
partida o desenvolvimento da liderança dos futuros 
representantes. Para isso, dá atenção especial 
primeiramente ao recrutamento dos interessados, 
buscando o perfil adequado, a valorização da 
vaga e procura detectar vocação para liderança 
do candidato.

O passo seguinte é promover o vendedor 
a representante, levando em conta suas 
habilidades, para depois formá-lo, utilizando 
treinamento e motivação com foco específico, assistência 
nos treinamentos da equipe e intercâmbio com outras 
equipes e filiais. Vem então a etapa de constituição da 
representação, em que se abre uma empresa de prestação 
de serviços, define-se a assessoria contábil, jurídica e 
financeira, e é exigido capital mínimo de R$ 10 mil. Nessa 
etapa é definida também a praça de atuação, o ponto e as 
instalações. A Multimarcas, segundo Guilherme Nogueira, 
pode também dar ajuda de custo em relação às instalações 
da representação, pagamento de aluguel, placa de 
identificação, publicidade e propaganda, treinamento e até 
o adiantamento de comissão.

O modelo tem produzido bons resultados para a 
administradora, garante Nogueira. No entanto, ele 
recomenda que se tenha atenção principalmente à 
necessidade de ter contratos de prestação de serviços com 
cláusula de não exclusividade; à exigência de registro dos 
profissionais em carteira; um rigoroso monitoramento da 
propaganda; checagem constante das vendas; e estipulação 
de metas para vendas e retenção.

Tomados esses cuidados, o gerente da Multimarcas garante 
que o modelo de representação oferece muitos benefícios 
às administradoras, como redução de custos e do passivo 
trabalhista, ampliação do campo de atuação, aceleração do 
crescimento e maior comprometimento do responsável pela 
representação. Ele ressalta, no entanto, que apesar dessas 
vantagens é preciso atenção para os riscos trabalhista, fiscal, 
de perda de identidade da administradora, a vulnerabilidade 
e a possibilidade de vendas fictícias. Feitas as ressalvas, 
Nogueira garante: “A representação tem se mostrado muito 
positiva para o setor de consórcios.”

Na mesma linha, Francisco Coutinho, da Rodobens, fez 
elogios à  figura do representante comercial.  Ao ser 

questionado se esse profissional poderia ficar rico, 
respondeu: “Sim, claro que sim. Se ele acreditar, 

apostar e entender a força de um setor que cresce 
15% ao ano, conseguirá ter lucro. “O Sistema de 
Consórcio é de fácil aderência, gera oportunidades 
e agrega valor ao permitir que se associe à força 

de uma marca”.

Na avaliação do executivo da Rodobens, a opção 
é vantajosa também para a administradora e, portanto, 
a representação tem se mostrado uma ferramenta de 
qualidade para incrementar os negócios”. Coutinho enumera 
entre esses requisitos: ter atitudes empreendedoras; 
investir em si, na equipe e no próprio negócio, além de ter 
um perfil dinâmico, conhecimento do mercado e percepção 
da marca que representa. Os profissionais de sucesso do 
segmento precisam estar interessados ainda em aumentar 
sua fatia de  participação no mercado, focados no network, 
na fidelização dos clientes e na qualidade dos serviços 
prestados.

As administradoras esperam que os representantes 
mostrem alinhamento com as parcerias, façam vendas 
relacionais, atuem fortemente na retenção de clientes e 
estejam atentos à constante qualificação profissional. 
“Dessa forma, é possível ter sucesso na representação”, 
garante Coutinho. “O representante que entende que 
consórcio não é commodity deve trabalhar duro para  
aproveitar todo o potencial que o Sistema oferece.  Assim, 
ele sairá ganhando e ajudará o setor de consórcios a 
continuar se expandindo no Brasil”.

   Francisco Coutinho

Representação cresce
e ajuda a dar impulso aos 
consórcios
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Acre AC

Alagoas AL

Amapá AP

Amazonas AM

Bahia BA

Ceará CE

Distrito Federal DF

Goiás GO

Espírito Santo ES

Maranhão MA

Mato Grosso MT

Mato Grosso do Sul MS

Minas Gerais MG

Pará PA

Paraíba PB

Paraná PR 

Pernambuco PE

Piauí PI

Rio de Janeiro RJ

Rio Grande do Norte RN

Rio Grande do Sul RS

Rondônia RO

Roraima RR

Santa Catarina SC

São Paulo SP

Sergipe SE

Tocantins TO

732.793

3.120.922

668.689

3.480.937

14.021.432

8.448.055

2.562.963

3.512.672

6.004.045

6.569.683

3.033.981

2.449.341

19.595.309

7.588.0778

3.766.834

10.439.601

8.796.032

3.168.133

15.993.683

3.168.133

10.695.532

1.560.501

451.227

6.249.689

41.252.160

2.068.031

1.383.453

86.387

175.972

51.648

179.178

923.116

936.566

149.559

396.677

841.439

                                                    537.270 

562.039

355.554

2.058.468

538.260

344.028

1.149.345

747.531

379.515

754.615

324.643

1.024.767

351.414

69.020

904.244

4.216.505

185.188

218.133

58.316

232.201

55.875

284.340

1.184.810

740.608

984.202

697.386

1.285.569

279.830

453.360

489.799

4.271.586

381.323

347.541

3.307.860

933.036

207.121

3.404.977

365.230

3.179.179

174.870

45.427

2.138.650

14.170.420

224.769

130.047

Estado População Frota Motos Frota Automóveis

TOTAIS 190.732.694 18.460.061 40.029.320

Encantar o cliente é sinônimo de aumento 
nas vendas

A competitividade é um dos grandes desafios enfrentados 
por todo o ciclo do negócio. A segunda palestra de Otílio 
Rodrigues Neto, intitulada “Qualidade: Diferencial ou 
Custo?”, aferiu os principais indicadores de encantamento 
de uma administradora de consórcios.

O especialista definiu “O que é qualidade?” baseado em 
produto, cliente e produção. “Qualidade é vista como as 
características contidas em cada produto. Já no atendimento 
se busca a relação como objeto da negociação”, explicou 
Rodrigues.

Segundo o palestrante, a qualidade consiste na capacidade 
de satisfazer as necessidades, os desejos e as  expectativas 
do cliente. “Serviços como consórcios têm características 
que diferenciam de um bem comum, pois a base de 
construção está totalmente calcada na relação. Em termos 
práticos, a qualidade pode ser traduzida na diferença 
daquilo que se espera e recebe”.

Quando uma empresa aplica o modelo gerencial centrado 
no controle do processo, o resultado é simples: melhora de 
produtividade e lucro. “Controlar um processo é aprimorar 
os seus efeitos para que se situem dentro de certos limites. 
O objetivo é reduzir o nível de erros, atrasos, ineficiências 
e a variação ganhando em produtividade”, classificou 
Rodrigues.

Venda de consórcio 
como boa oportunidade 

Atinjo metas, logo desisto. Empresas que não trabalham com 
resultados têm consequências inevitáveis: descompasso 
futuro e desorganização. Como superar esse desafio, vencer 
a pressão cotidiana e continuar a  vender com qualidade 
foram os temas da palestra do professor Otílio Rodrigues 
Neto, economista e sócio da Excede Treinamentos Cursos 
Técnicos e Gerenciais.

A representação comercial é uma das formas mais usuais 
de expandir os negócios. “Equipes de vendas precisam 
de foco no futuro, pois o imediatismo não traz impactos 
permanentes no ambiente de negócios”, ressaltou 
Rodrigues.  “A venda deve ser imbuída de clareza, tanto 
na apresentação do produto quanto na demonstração da 
marca. Para vender é preciso convencer.”

Para ele, o consórcio é sinônimo de economia (compra 
mais barata), facilidade (não tem burocracia), flexibilidade 
(diversas opções), liberdade de escolha (poupança e 
disciplina) e segurança (garantia de entrega). “Quando 
falamos em consórcios, isso deve ficar ainda mais claro. 
É preciso exaltar que é um Sistema com facilidade e 
credibilidade que, ainda, significa poupar para adquirir um 
bem desejado”, explicou Rodrigues.

Em termos de potencial de mercado, segundo o 
especialista, os números são favoráveis ao Sistema no 
longo prazo. Os dados nacionais apontam uma frota de 
autos com 40.029.320 unidades e motos com 18.460.061, 
em uma população de 190.732.694. “Olhando esses dados, 
bem como seu déficit, o que temos é um inquestionável 
potencial de mercado para avançar. E os consórcios têm 
papel importante nesse avanço.”

Gráfico por Estado:

   Otílio Rodrigues
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Grupo SeGurador BB e MapFre

SeguroS MAPFre PArA 
AdMiniStrAdorAS de conSórcioS.
ráPidoS, FáceiS e PráticoS coMo 
todo Seguro MAPFre.

SQg – Seguro QuebrA 
de gArAntiA Seguro PreStAMiStA

a MapFre Seguros é líder de mercado em soluções de seguros para consórcios,
com mais de 15 anos de experiência. Com equipe especializada atua em todas as etapas
da operação, sempre desenvolvendo novas soluções e produtos para atender
necessidades específicas de cada administradora.

Conheça as vantagens da MapFre Seguros para a sua administradora de consórcios:

para mais informações, sqg@bbmapfre.com.br

www.mapfre.com.br

aFluxo de caixa
 Manutenção do fluxo de caixa, com indenização
 de perdas.

aGestão de cobrança e recuperação
 opção da gestão de cobrança e recuperação 
 de créditos não pagos, com uma equipe própria 
 especializada.

apCLd / pdd
 redução da provisão para Crédito de
 Liquidação duvidosa com aumento da liquidez
 com a cobertura do seguro.

aCálculo de impostos
 redução da base de cálculo para fins de Ir
 e Contribuição Social com a despesa gerada 
 pelo prêmio do seguro. 

aavaliação de crédito
 Monitoramento da sua carteira de clientes,
 de forma rápida e atualizada.

aBalanços
 Melhorias na estrutura do balanço do 
 estipulante ou credor.

aCarteira de recebíveis
 diminuição da taxa de risco, permitindo uma
 melhor negociação. 

aGeração de receita
 possibilidade de geração de receita para
 a administradora de Consórcio como 
 remuneração da distribuição de outros produtos 
 de seguros, tais como título de capitalização
 e perda de renda.

Indeniza o Segurado pelas perdas causadas 
por prestações não pagas por consorciados, 
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Indeniza o beneficiário com o saldo devedor 
do consorciado (pJ ou pF), no caso de morte 
ou invalidez por acidente.

o
 r

eg
is

tr
o 

de
st

e 
pl

an
o 

na
 S

u
Se

p 
nã

o 
im

pl
ic

a, 
po

r 
pa

rt
e 

da
 a

ut
ar

qu
ia

, i
nc

en
tiv

o 
ou

 r
ec

om
en

da
çã

o 
à 

su
a 

co
m

er
ci

al
iz

aç
ão

.
Q

ue
br

a 
de

 G
ar

an
tia

 -
 C

N
pJ

 8
7.

91
2.

14
3/

00
01

-5
8 

- 
pr

oc
es

so
 S

u
Se

p 
N

º 
15

41
4.

00
29

87
/2

00
8-

78
. 

Se
gu

ro
 p

re
st

am
is

ta
 -

 C
N

pJ
 8

7.
91

2.
14

3/
00

01
-5

8 
- 

pr
oc

es
so

 S
u

Se
p 

N
º 

15
41

4.
00

26
96

/2
01

1-
85

.

Pessoas que cuidam de pessoas.

AF-ANC_MAPFRE_CONSORCIO_42X28.indd   1 6/19/12   11:22 AM



www.abac.org.br 25

MATÉRIA DE CAPA

Grupo SeGurador BB e MapFre

SeguroS MAPFre PArA 
AdMiniStrAdorAS de conSórcioS.
ráPidoS, FáceiS e PráticoS coMo 
todo Seguro MAPFre.

SQg – Seguro QuebrA 
de gArAntiA Seguro PreStAMiStA

a MapFre Seguros é líder de mercado em soluções de seguros para consórcios,
com mais de 15 anos de experiência. Com equipe especializada atua em todas as etapas
da operação, sempre desenvolvendo novas soluções e produtos para atender
necessidades específicas de cada administradora.

Conheça as vantagens da MapFre Seguros para a sua administradora de consórcios:

para mais informações, sqg@bbmapfre.com.br

www.mapfre.com.br

aFluxo de caixa
 Manutenção do fluxo de caixa, com indenização
 de perdas.

aGestão de cobrança e recuperação
 opção da gestão de cobrança e recuperação 
 de créditos não pagos, com uma equipe própria 
 especializada.

apCLd / pdd
 redução da provisão para Crédito de
 Liquidação duvidosa com aumento da liquidez
 com a cobertura do seguro.

aCálculo de impostos
 redução da base de cálculo para fins de Ir
 e Contribuição Social com a despesa gerada 
 pelo prêmio do seguro. 

aavaliação de crédito
 Monitoramento da sua carteira de clientes,
 de forma rápida e atualizada.

aBalanços
 Melhorias na estrutura do balanço do 
 estipulante ou credor.

aCarteira de recebíveis
 diminuição da taxa de risco, permitindo uma
 melhor negociação. 

aGeração de receita
 possibilidade de geração de receita para
 a administradora de Consórcio como 
 remuneração da distribuição de outros produtos 
 de seguros, tais como título de capitalização
 e perda de renda.

Indeniza o Segurado pelas perdas causadas 
por prestações não pagas por consorciados, 
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Indeniza o beneficiário com o saldo devedor 
do consorciado (pJ ou pF), no caso de morte 
ou invalidez por acidente.

o
 r

eg
is

tr
o 

de
st

e 
pl

an
o 

na
 S

u
Se

p 
nã

o 
im

pl
ic

a, 
po

r 
pa

rt
e 

da
 a

ut
ar

qu
ia

, i
nc

en
tiv

o 
ou

 r
ec

om
en

da
çã

o 
à 

su
a 

co
m

er
ci

al
iz

aç
ão

.
Q

ue
br

a 
de

 G
ar

an
tia

 -
 C

N
pJ

 8
7.

91
2.

14
3/

00
01

-5
8 

- 
pr

oc
es

so
 S

u
Se

p 
N

º 
15

41
4.

00
29

87
/2

00
8-

78
. 

Se
gu

ro
 p

re
st

am
is

ta
 -

 C
N

pJ
 8

7.
91

2.
14

3/
00

01
-5

8 
- 

pr
oc

es
so

 S
u

Se
p 

N
º 

15
41

4.
00

26
96

/2
01

1-
85

.

Pessoas que cuidam de pessoas.

AF-ANC_MAPFRE_CONSORCIO_42X28.indd   1 6/19/12   11:22 AM



www.abac.org.br26

LEGISLAÇÃO

Impacto da nova Lei  dos Consórcios

A evolução do ordenamento jurídico nacional, as mudanças 
de paradigmas e o aprimoramento da lei dos consórcios 
foram os temas tratados pelo advogado especializado 
no setor Dr. Alberto Branco Júnior, durante o CONAC. 
Tendo como base jurisprudência, precedentes e exemplos 
práticos, o jurista explanou sobre impactos e mudanças 
que ocorreram no sistema judiciário nos últimos anos, e 
suas consequências para os consórcios e administradoras. 
“Temos como exemplo o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), que é uma mudança importante nesta relação. É 
com essa mensagem de avanço que devemos trabalhar”, 
ressaltou Branco.

Segundo o advogado, o CDC tem aplicação no Sistema 
de Consórcios, tendo em vista tratar-se de instrumento 
padronizado com cláusulas previamente estipuladas pela 
administradora e que sinalizam a aquisição e consumo 
de bem móvel durável, serviços ou imóveis. “O contrato 
de consórcio é um instrumento de adesão, que está 
resguardado pelo CDC, pela Lei dos Consórcios e pelo 
Código Civil”, destacou o especialista.

Colocando em evidência o tema “Questões Jurídicas de 
Ordem Prática”, Branco mencionou a Lei 11.795, editada 
em 2008 e que entrou em vigor em 2009, que aprimorou o 
relacionamento entre o consorciado e a administradora com 
a adequação do Sistema de Consórcio ao Código de Defesa 
do Consumidor. 

“Estamos em uma época em que precisamos pensar 
diferente, com outros olhos, nossas legislações não são mais 
individualizadas. O direito está voltado para a coletividade, 
as leis evoluíram e é preciso acompanhá-las”, explicou o 
jurista, ao falar sobre o impacto de mudanças ocorridas nos 
últimos anos na sociedade, que foram acompanhadas pelo 
direito.

Esse tipo de operação está subordinada ao Código de 
Defesa do Consumidor e ganha uma legislação própria, que 
reforça a função fiscalizadora e normatizadora do Banco 
Central sobre os administradores de consórcio. Caso se 
sinta lesado, o consumidor, em um quadro como esse, pode 
procurar seus direitos nos órgãos de defesa, como o Procon.  

Alberto Branco Júnior lembrou também que o consorciado 
que desistir do contrato não é obrigado a esperar até o 
término do grupo para recuperar o dinheiro. A lei determina, 
segundo ele, que o desistente participe de sorteio para 
definição da data de ressarcimento do valor pago. “Ele 
pode continuar participando dos sorteios para, caso seja 
escolhido, resgatar o valor das parcelas que pagou”, 
explicou Branco. 

Dr. Alberto Branco
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Arcabouço jurídico 
estimula os consórcios

A evolução recente do Sistema de Consórcios teve como 
uma de suas principais bases a Lei 11.795 ― editada em 
2008, aplicada a partir de 2009 ―, que deu segurança 
aos consorciados e administradores e trouxe menor risco 
operacional, além de explicitar, em detalhes, os direitos e 
obrigações dos participantes. A análise foi feita durante o 
congresso por Anselmo Pereira Araújo Netto, consultor do 
Departamento de Normas do Banco Central.

Ele lembrou que várias circulares publicadas pelo BC 
ajudaram a regulamentar a lei e serviram de apoio para 
o setor  se desenvolver de forma segura. “O papel do 
regulador é evitar a euforia e o pessimismo exagerado e foi 
nessa direção que caminhou o Banco Central também em 
relação aos consórcios”, afirmou o consultor.

Anselmo Pereira lembrou que o crescimento dos consórcios 
aconteceu com rapidez e em todos os seus segmentos. A 
evolução dos recursos coletados, por exemplo, foi mais 
acentuada no setor de veículos e o crescimento do número 
de cotistas ativos aconteceu, principalmente, em motos, 
seguidas por automóveis e serviços.

Quanto à inadimplência no Sistema de Consórcios, o consultor 
da área de Normas do Banco Central recordou que houve o 
registro de diferentes níveis a depender da divisão por tipos 
de administradora. Nos consórcios de instituições financeiras, 
a porcentagem aproximou-se de 1%, em comparação a 
aproximadamente 7% nas administradoras independentes. 
Enquanto isso, para comparação, o índice de inadimplência nas 
operações de crédito foi de cerca de 8%.

Os números mostrados por ele revelaram também um recuo 
no número de denúncias de consumidores consideradas 
procedentes pelo Banco Central, de aproximadamente 900 
em 2007 para o nível de 800 em 2011, apesar do acentuado 
crescimento do setor nesse período.

“A situação favorável do setor de consórcios não significa 
que se deva deixar de lado uma reflexão sobre fatores que 
podem influenciar o desempenho”, afirmou o consultor. 
Entre esses pontos, ele destacou a queda das taxas de 
juros, que podem aumentar a procura por financiamentos, a 
propensão para consumo imediato, que vai ao encontro da  

proposta dos consórcios, e o Cadastro Positivo (já aprovado e 
atualmente em período de regulamentação), que vai listar os 
bons pagadores de dívidas e pode ser útil para consumidores 
e empresas. Anselmo Pereira frisou também que o Sistema 
deve ter sempre em conta a crescente conscientização dos 
consumidores em relação a seus direitos.

Para fazer frente a esse quadro, o consultor da área de 
Normas do Banco Central afirmou que o Sistema de 
Consórcios deve continuar a privilegiar a transparência, 
que entre outros pontos positivos ajuda a reduzir riscos. Ele 
recomendou também que se dê atenção para a suitability, 
ou seja, para a obrigação de entregar o produto ou serviço 
que atenda aos interesses do consumidor, além de focar 
ainda mais em eficiência, treinamento e certificação.

Anselmo Pereira Araújo Netto
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Festa do prêmio “Participação”  

Cada vez mais vem aumentando o número de participantes 
e do público presente aos eventos promovidos pela ABAC. 
No XXXIV CONAC, esse quadro se repetiu com a audiência 
maciça de representantes do setor.

Nesse cenário, foi uma emoção entre os participantes o 
anúncio dos vencedores do Prêmio Participação 2012, aos 
que tiveram maior adesão ao congresso de Punta del Este. 

O reconhecimento motivacional provocou exaltação da 
plateia ao serem anunciados os vencedores. A  Multimarcas 
Consórcios conquistou o primeiro lugar, com 44 participantes 
no evento.  Em segundo, ficou a União Administradora, 
com 40 representantes. A Consorcio del Uruguay atingiu a 
terceira posição, com 35 inscritos.

MULTIMARCAS
A vibração da equipe da 
Multimarcas ao receber o 
prêmio

A equipe da União Administradora do Paraná invade o palco 
em comemoração ao 2° lugar.

Consorcio del Uruguay foi destaque com 35 participantes

Fabiano Lopes 
Ferreira e Idevaldo 
Rubens Mamprim

Rodolfo Garcia 
Montosa, Reinaldo 
Lino Bertini Filho 
e Luiz Fernando 

Savian

Paulo Roberto Rossi 
e Alvaro Macedo 

(Uruguai)
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Raio-X 
sobre os clientes dos consórcios. 
E seus sonhos
O típico cliente de consórcio pertence à classe B (49%), 
tem uma opinião positiva sobre o Sistema (91%) e 
considera que esse mecanismo é útil para gerenciar 

o seu futuro.  Além disso, ele é usuário de internet 
(mais de 80%) e está propenso a realizar cada vez 
mais suas compras de bens e serviços por meio 

do computador.

Essa foi a conclusão exposta durante o 
CONAC por Cláudio Silveira, presidente da 
Quorum Brasil, que realizou pesquisa com 
1.100 pessoas de cinco capitais (São Paulo, 

Porto Alegre, Fortaleza, Belém e Goiânia), das 
quais 800 são clientes de consórcios e 300 têm 

intenção de entrar no Sistema nos próximos seis 
meses. 

O dado leva a concluir que a classe C tem o segundo maior 
contingente de consorciados, com 30% do total (crescimento 
expressivo em comparação aos 20% da pesquisa anterior). 
Na classe A, também houve aumento de participantes, 
passando de 7% para 20%. Já a classe B, embora permaneça 
como maioria, recuou 23 pontos percentuais, enquanto a 
classe D, manteve-se em 1%. A pesquisa inferiu ainda que 
os sonhos de consumo da classe C são: comprar um imóvel 
(72%) e um carro (45%). 

Já a participação das mulheres no Sistema recuou de 
43%  para 37%, em relação à pesquisa anterior. Segundo 
Cláudio Silveira, esse resultado merece reflexão “já que o 
público feminino é o mais propenso a fazer investimento 
para o futuro”. Além disso, o IBGE mostrou que 35% dos 
lares brasileiros são chefiados por mulheres e que elas 
ocupam 35% dos cargos de gerência e 24% das diretorias de 
empresas que operam no Brasil.

A pesquisa indicou também, na análise de Cláudio Silveira, 
que há espaço para crescimento dos consórcios entre os 
jovens. Dos entrevistados, apenas 19% têm entre 20 e 29 
anos de idade, porcentagem que era de 23% na pesquisa 
anterior. Na outra ponta, a fatia entre 40 e 45 anos cresceu 
de 44% para 48% e a faixa entre 30 e 39 anos ficou estável 
em 33%.

Claudio Silveira destacou que 68% dos jovens pesquisados 
disseram não saber nada sobre consórcios e 32% 
associaram o Sistema a várias palavras, com destaque para 
“carro”. Segundo o IBGE, os jovens acima de 18 anos têm 
renda própria e somam receita de aproximadamente R$ 30 
bilhões.

“o que vem à sua cabeça quando 
eu digo a palavraConsórcio?”

(total da amostra)

Cláudio Silveira

base 1.100 entrevistados

Média Geral de Satisfação

base 800 entrevistados
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A maior satisfação está entre os que fizeram consórcio 
de motos (nota 8,86), seguidos por automóvel (8,70). As 
melhores notas recebidas pelo Sistema, segundo a pesquisa, 
foram nos itens transparência e imagem das empresas. 
Por fim, as maiores necessidades de aperfeiçoamento 
apontadas foram em suporte e relacionamento.

A imagem geral do Sistema é positiva, constatou o 
levantamento da Quorum Brasil. A grande maioria (91%) 
associou consórcio a ações positivas, um salto significativo 
em relação aos 62% constatados em pesquisa semelhante 
realizada há quatro anos.

Essa melhor avaliação do Sistema está atrelada ao fato 
de o produto consórcio ser considerado como um bem de 
futuro, ou seja, o consórcio é ferramenta que auxilia os 
consumidores a se planejarem a longo prazo. A pesquisa da 
Quorum mostra ainda que o consórcio é considerado bem 
de futuro para 89,7% dos clientes, percentual que está acima  
dos índices alcançados pela  Previdência Privada (87%), 
Cardeneta de Poupança (86%), Aplicações Financeiras 
(85,6%) e Ações (79,9%). 

Para os consumidores, os únicos produtos que estão 
à frente dos consórcios são os imóveis, com 92,1% da 
preferência como melhor bem de futuro. 

Quanto aos clientes potenciais, os principais pontos de 
atração são custo (33%) e disponibilidade financeira (19%). A 
pesquisa demonstrou que esse público está buscando mais 
informações sobre consórcios (35%, contra 23% na pesquisa 
anterior), mas a maioria se considera mal-informada sobre o 
assunto (81% do total, em comparação aos anteriores 91%).

Os clientes potenciais se informam sobre consórcios, 
principalmente por meio de amigos e conhecidos (64%), que 
são considerados fontes mais confiáveis (46%).

Os sonhos de consumo dos compradores potenciais são 
imóveis (50%), automóvel (44%) e motos (30%). Eles preferem 
adquirir o consórcio nas administradoras independentes 
(77%) e em instituições financeiras (43%).

Um dos pontos apontados pela pesquisa é que houve 
significativo avanço dos consumidores em utilizar a internet  
como canal de compra e relacionamento. Na pesquisa atual, 
75,5% mostram-se dispostos a comprar uma cota por meio 
da web, crescimento de 68% sobre a pesquisa anterior (2010).  
Já os potenciais consumidores apresentaram evolução 
de 227% sobre a pesquisa anterior, segundo a qual 59,8% 
seriam adeptos de adquirir uma cota  por meio do consórcio.

A pesquisa da Quorum revelou também que a média geral 
de satisfação dos clientes cresceu de 8,32 para uma nota 
de 8,62 (escala de 1 a 10), em comparação ao levantamento 
anterior. Há quatro anos, esse índice era de 8,08.

E cresce a intenção de comprar cotas via internet:

base 800/300 entrevistados 
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ABAC investe em prêmio 
de incentivo
Com o objetivo de incentivar a criatividade 
e as ações inovadoras no Sistema, a 
Associação Brasileira de Administradoras 
de Consórcios (ABAC), promove este ano a 
segunda edição do Prêmio ABAC Inovação 
em Consórcios. 

O presidente  executivo da entidade, 
Paulo Roberto Rossi, disse que o sucesso 
do lançamento da premiação em 2011 
mostrou a importância da iniciativa “que 
visa reconhecer o alto desempenho 
de empresas e profissionais, por meio 
da disseminação de ideias e cases de 
sucesso para o Sistema de Consórcios”. 

O prêmio é aberto a todos os interessados 
em participar. Profissionais e cidadãos 
brasileiros, inclusive estudantes 
universitários, poderão inscrever suas 
ideias no Grupo I Ideias Inovadoras, de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
regulamento. Já as empresas poderão 

apresentar seus cases em uma ou mais 
categorias pertencentes ao Grupo II Cases 
Inovadores, desde que eles estejam 
alinhados aos critérios estabelecidos.

No Grupo I - Ideias Inovadoras, 
os trabalhos serão submetidos 
independentemente do tema selecionado. 
A ideia poderá abordar assuntos 
relevantes ao Sistema de Consórcios, 
como gestão, atendimento, qualidade, 
marketing e vendas, tecnologia da 
informação, entre outros.

O Grupo II - Cases Inovadores é 
centrado em empresas que tenham 
obtido resultados efetivos em cases  
diferenciados, aplicados ou aplicáveis 
diretamente ao Sistema de Consórcios. 
“Fizemos uma divisão em categorias que, 
de maneira dinâmica, avaliará cada ação 
exposta pelos participantes”, destaca 
Rossi.

Atendimento

A intenção é destacar exemplos positivos 
voltados para o relacionamento com o 
cliente, tanto em atendimento presencial 
como  também  quanto com usuários das 
redes sociais e dos contact centers.

Marketing e Vendas

O objetivo é valorizar os melhores cases 
voltados para Marketing e Vendas que 
se destacaram por seus modelos de 
planejamento estratégico e campanhas 
diferenciadas para o desenvolvimento de 
produtos e serviços dirigidos ao Sistema de 
Consórcios.

Gestão e RH

A proposta é premiar resultados expressivos 
gerados por boas práticas de Gestão e de 
Recursos Humanos relacionadas à admin-
istração, finanças e processos, incluindo 
desenvolvimento de lideranças, plano de 
carreira, benefícios, identificação de talentos, 
entre outros.

Socioambiental

A finalidade é contemplar as melhores 
práticas de sustentabilidade e 
responsabilidade social que obtiveram 
sucesso, contribuindo com o meio ambiente, 
a inclusão social, cultural, esportiva e  
projetos de educação financeira.

TI

A meta é reconhecer projetos de Tecnologia 
da Informação direcionados ao Sistema 
de Consórcios que trouxeram  inovação e 
metolodologia significativas para o setor. 

As inscrições dos cases para o Prêmio 

ABAC Inovação em Consórcios poderão ser 

realizadas até 31 de agosto de 2012 por meio 

do site www.premioabac.com.br. Poderão 

inscrever-se Administradoras de Consórcios 

e fornecedores, associadas ou não à ABAC,  

assim como profissionais e/ou público 

em geral. Os cases deverão apresentar 

indicadores que comprovem os resultados 

nos últimos três anos. 

O julgamento será realizado em até 30 

dias após o encerramento do prazo de 

submissão dos cases, por um grupo de 

jurados selecionados entre profissionais 

e professores de notório saber em 

Sistema de Consórcios.

O evento de entrega dos troféus aos 

vencedores do Prêmio ABAC ocorrerá 

em outubro de 2012, por ocasião da 

celebração dos 45 anos da ABAC e dos 

50 anos do Sistema de Consórcios no 

Brasil.

PremiaçãoJulgamentoInscrições

Categorias
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“O importante, em qualquer momento da vida, é 
trabalhar naquilo que o torne melhor. Encare seus 
desafios com naturalidade e concentração.”

 
"Construindo 
uma ‘tropa de elite’” 
motiva público 
no CONAC

[ [Paulo Storani

Motivar participantes para encarar desafios do dia a dia de trabalho e aprimorar liderança diante de situações 
de pressão permanente. Esse foi o tom da palestra de Paulo Storani, do BOPE - Batalhão de Operações 
Policiais Especiais, da PM do Rio de Janeiro, durante o CONAC. “O importante, em qualquer momento da 
vida, é trabalhar naquilo que possa torná-lo melhor. Encare seus desafios com naturalidade e concentração”, 
ressaltou o palestrante.

Inspirado no filme “Tropa de Elite”, sucesso de bilheteria na América Latina, seu painel estabeleceu uma relação 
entre a realidade do BOPE e o mundo empresarial. “Uma tropa de elite deve ser composta pelos melhores 
membros, cuja meta é alcançar um objetivo importante e motivador”, explicou Storani.

Um fato curioso, que despertou atenção do público, foi a sua atuação e relação com o cineasta José Padilha, 
diretor das versões I e II do filme. “Fui auxiliar no treinamento dos atores e participei na elaboração do roteiro, 
além de colaborar com a construção do personagem Capitão Nascimento, interpretado pelo ator Wagner 
Moura”, lembrou o palestrante.

Depois de provocar a plateia com a interrogativa: “O que é uma tropa de elite?”, Storani não titubeou: “São os 
melhores membros, ou seja, aqueles que se comprometem com resultados. Mas isso pode ser em qualquer 
esfera, somos o BOPE e isso basta”, disse.  Para ele, o ser humano deve estar sempre preparado para superar 
metas e avançar em qualquer ramo de atuação. “Desconheço metas regressivas. O trabalho é sempre 
sucessivo e progressivo, ao comemorar uma vitória já devemos nos preparar para algo mais desafiador em 
nossas profissões. Precisamos pensar sempre no futuro, o que seremos em cinco ou dez anos”, afirmou o 
policial.

Storani mencionou que a eficiência do sucesso está no somatório do resultado do trabalho em equipe. “É 
importante entendermos que missões devem ser cumpridas e que o reconhecimento deve ser compartilhado 
com aqueles que atingiram seus objetivos”.

Paulo Storani
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A mitologia grega narra que Dionísio “triunfou sobre todos 
os inimigos e perigos” e, dessa forma, surpreendeu qualquer 
adversidade. Para Alexandre Tadeu Costa, proprietário e 
diretor da Cacau Show, esse nome tem um significado 
mais que importante. “Comecei a carreira ao lado de um 
senhor, chamado Dionísio, que me ensinou a arte de fazer 
chocolate”, lembrou o empreendedor durante o congresso 
do CONAC.

Sua história de vida, pautada em lutas e conquistas, 
impressionou os presentes à sua palestra. Aos 41 anos, 
Alexandre  teve uma infância humilde no bairro da zona 
norte da capital paulista. Foi lá que, inspirado pelo trabalho 
da mãe, Vilma, que vendia os mais diversos produtos às 
donas de casa da região, ele deu o pontapé inicial no projeto 
Cacau Show. 

Tinha 17 anos quando fabricou os primeiros ovos de Páscoa 
e as primeiras trufas, ponto de partida da empresa que 
desbravou um novo nicho de mercado: chocolates que 
unem qualidade, cuidado artesanal e preços democráticos. 
“Em 1988, eu fiz um desafio para a família: ‘Vou começar 
vender chocolate por minha conta’. Dessa forma, consegui 
fazer um pedido de 2.000 ovos de 50 gramas, que nunca 
existiram, porque os terceirizados não fabricavam produto 
com essa gramatura. Aprendi a lição”, contou  Alexandre, que 
transformou os problemas em liçoes de empreendedorismo.

A Cacau Show se tornou, ao longo da última década, a 
maior franquia de alimentação do Brasil e a maior rede de 
chocolates do mundo em número de lojas, presente em 
todos os Estados brasileiros. Em 2011, o faturamento da 
empresa marcou a cifra de R$ 1 bilhão. “Abrimos uma loja 
a cada três dias, durante sete dias consecutivos, somando 
hoje 1.150 lojas”, disse Alexandre.

Segundo ele, há duas maneiras de encarar a vida: sendo 
vítima ou protagonista do destino. “Decidi  fazer  história 
com a Cacau Show. Estabelecer um terreno fértil para 
criatividade, ofertando chocolate bom, bonito e barato, com 
produção em escala”.

Em termos de posicionamento, a Cacau Show foi a primeira 
empresa com venda porta a porta de seu segmento e  
depois  passou a investir em franquias. “Inovamos em canal 
de distribuição e mão de obra. Além de bons produtos, 
a embalagem deve sempre impactar porque é a primeira  
percepção do cliente com a marca. Investir, pesquisar e 
acreditar sempre no seu sonho são fatores determinantes 
para o sucesso”, finalizou o convidado.

EMPREENDEDORISMO
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Equipe da Abac responsável pela organização XXXIV CONAC

Equipe ABAC

Evento:
Participantes dão notas altas 

O XXXIV CONAC, evento realizado no exterior, contou com 
um número expressivo de participantes: foram 637 pessoas, 
que ocuparam 340 apartamentos (256 no Hotel Conrad e 84 
no Hotel Mantra).

A avaliação do evento, por esses participantes, foi 
extremamente positiva. De 1 a 10, eles atribuíram nota 8,43 
pelo conteúdo da programação temática; 8,60, em relação ao 
atendimento durante o evento; 8,70 para as atividades sociais; 
9,10 foi a pontuação alcançada pela organização geral; 9,29 
pela adequação do local do congresso.

Retenção de cotas através 
de repactuação de parcelas 
em aberto.

Recuperação de cancelamentos 
por falta de pagamento.

Reversão de devoluções de 
recursos provenientes de saldos 
remanescentes em novas vendas.

Cobrança amigável e judicial.

Serviços de Call Center

Fone 11 3738-7000
www.sigmasolucoes.com.br

SUA EMPRESA 
PRECISA ELIMINAR 

A DESISTÊNCIA 
E INADIMPLÊNCIA?

A Sigma lhe oferece 
a prevenção e redução 

destes problemas.

an 2010.indd   1 1/4/2010   00:20:51

AF an 2011.pdf   1   17/06/2011   12:27:36

9,29

9,10

8,70

8,60

8,43

Local

Organização Geral

Atendimento

Programação

Atividades Sociais
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Espaço Bradesco é atração em evento internacional de consórcios

O espaço Bradesco (gigante 

do setor bancário) no XXXIV 

CONAC foi destaque devi-

do à frequência de visitas 

pelos participantes do con-

gresso. A Bradesco Con-

sórcios é uma empresa da 

Organização Bradesco, ten-

do a gestão do capital dos 

consorciados realizada pela 

Bram (Bradesco Asset Ma-

nagement). Com a Bradesco 

Consórcios, o cliente pode 

contar com a ampla rede de 

atendimento do banco com 

mais 25 mil gerentes capaci-

tados para prestar o melhor 

atendimento.

De acordo com o Diretor da 

Bradesco Consórcios, Fer-

nando Tenório, o congresso 

é fundamental para o alinha-

mento das  estratégias de 

atuação do setor. “É impor-

tante para avaliarmos o Sis-

tema de Consórcios do pre-

sente e, também, refletirmos 

e discutirmos sobre o seu fu-

turo, potencial de crescimen-

to e os principais desafios. 

Além disso, é oportunidade 

única para nos aproximar de 

todas as administradoras na 

busca permanente de cami-

nhos comuns para construir-

mos uma agenda que vise à 

qualidade e à transparência 

do produto para o consumi-

dor final”, ressalta Tenório. 

ACE compartilha expertise	global.	Framar	fica	mais	perto	dos	clientes.

Em sua segunda participação 

no evento, a ACE, que chegou 

ao Brasil em julho de 1999, 

com expertise trazida de sua 

operação global, transformou 

seu estande em um espaço de 

integração e valorização da mar-

ca. “É estratégico estar neste 

congresso do CONAC porque 

fortalecemos nossa exposição 

na área de vida e Seguro  Pres-

tamista. Os que são atuantes 

do Sistema fazem parte de 

nosso público-alvo”, enfatizou 

Ângelo Andrade, gerente exe-

cutivo da ACE. A Framar Con-

seguro Corretoras, parceira da 

ACE no evento, é  pioneira no 

desenvolvimento de produtos 

que atendem os segmentos de 

administradoras de consórcios 

e concessionárias de veículos,  

e atua há décadas na oferta de 

soluções às administradoras 

em Seguro Prestamista, que-

bra de garantia, de BackOffice, 

entre outros. “Nos congressos 

da ABAC temos oportunidade 

única de encontrar pessoalmen-

te clientes e prospects. Nesses 

contatos trocamos ideias e ofe-

recemos informações, sobre o 

que já estamos fazendo e o que 

temos que aprimorar”, destacou 

Dorival Zanetti, diretor de Opera-

ções da Framar.

A CETIP, companhia de ca-

pital aberto que oferece 

infraestrutura ao mercado 

financeiro brasileiro, esteve 

presente com um estande no 

CONAC. “As soluções ofere-

cidas pela Cetip em parceria 

com a Fenaseg permitem 

que as instituições financei-

ras cadastradas coloquem 

à disposição dos Detrans 

informações atualizadas e 

consolidadas sobre veícu-

los automotores, além dos 

dados necessários para o 

registro de contrato de finan-

ciamentos”, afirmou Roberto 

Dagnoni, diretor-executivo 

da Unidade de Financiamen-

tos da Cetip. Em conjunto 

com a Cetip, a CNSeg, ins-

tituição de maior destaque 

do mercado segurador bra-

sileiro, esteve presente no 

congresso. “A participação 

no Congresso da ABAC visa 

possibilitar uma maior atua-

ção nas instituições com as 

quais interagimos constan-

temente”, destacou Ricardo 

Romeiro, superintendente da 

Central de Serviços e Prote-

ção ao Seguro da CNseg.

CETIP marca presença de destaque; CNseg aproxima-se do setor
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ESTANDES

Exposição da marca anima a KSL

A KSL Associados, que está 
no mercado há mais de 15 
anos, completou em 2012 
sua 11ª participação como 
expositora no CONAC.  “A 
presença da marca em um 
evento que tenha credibili-
dade no mercado, como é o 
caso deste congresso, ajuda 
muito na construção da ima-
gem com nossos clientes e 
prospects”, ressaltou Ede-
milson Koji Motoda, diretor 
do Grupo KSL. A  empresa 
está preparada para atender 

os clientes das administra-
doras de consórcios em to-
das as etapas do relaciona-
mento, desde o contato de 
boas-vindas até o encerra-
mento do grupo, conversan-
do sobre consórcio de uma 
forma simples, clara e obje-
tiva. Dessa maneira, o Grupo 
proporciona maior integra-
ção em todos os processos, 
unificando a comunicação e 
com isso gerando maior re-
sultado para seus clientes.
Para estar ainda mais pró-

xima do segmento de con-
sórcios, a KSL participa, 
periodicamente, de eventos 
do setor de consórcios e de 
recuperação de crédito. “Os 
nossos  objetivos principais 
são  o relacionamento com 
os clientes, a divulgação e 
consolidação da marca KSL 
no mercado”, finalizou Mo-
toda.

Consinco considera que participação no evento é estratégica

Com experiência de mais 

de 20 anos no segmento de 

consórcio e com a qualidade 

aprovada por seus clientes, 

a Consinco tem o produto 

Pleno como uma solução 

completa, moderna e segu-

ra para gestão da adminis-

tradora. A empresa dispõe 

ainda  de sistema integrado 

on-line e real time, com os 

produtos Acrux Abaci, CRM 

(Workflow), Cockpit BI, entre 

outros. Para a empresa, o 

CONAC traz a possibilidade 

de gerar novos relaciona-

mentos com as administra-

doras nacionais e estrangei-

ras, disse Devair de Paula 

Maciel, diretor da empresa.  

”É estratégico estarmos 

neste evento, pois temos 

mais de 30 clientes ligados 

ao segmento de consórcios.  

Nosso objetivo é fortalecer 

essa relação e impulsionar, 

cada vez mais, nossa mar-

ca”, afirmou Maciel.

Mutual  mostra pacote para consórcio e Funchal tem serviço especial de cobrança

MAPFRE exibe diferenciais de seus produtos

A Companhia Mutual de Se-

guros, que esteve presente 

no congresso de Punta del 

Este, atua no mercado de 

seguros desde 1973 com es-

trutura  especializada, que 

permite moldar produtos 

de acordo com as necessi-

dades dos clientes. Nessa 

linha, o pacote de produtos 

Mutual Consórcio foi de-

senvolvido para atender de 

maneira abrangente admi-

nistradoras de consórcios, 

oferecendo diversas moda-

lidades de coberturas espe-

cíficas ao segmento. Assim, 

o fluxo de recebimento fica 

garantido, sem prejuízo nas 

contemplações e do equilí-

brio financeiro dos grupos.

Além da completa estrutura 

jurídica, a Mutual oferece 

um serviço especial de co-

brança e recuperação de 

crédito via  Funchal Cobran-

ças, que participou ao lado 

da empresa  no CONAC,  e 

funciona como uma exten-

são da companhia, gerando 

mais agilidade nos proces-

sos.

Líder no mercado de Segu-

ros Prestamista e Quebra de 

Garantias, a MAPFRE, em-

presa do Grupo Segurador 

Banco do Brasil e MAPFRE, 

esteve presente com um es-

tande no congresso. 

“Para nós, o evento é uma 

excelente oportunidade de 

mostrar ao público a nossa 

expertise nesse segmento 

e os diferenciais de nossos 

produtos”, ressaltou Danilo 

Silveira, diretor de Opera-

ções do Grupo BB MAPFRE.  

Os Seguros Prestamista 

e Quebra de Garantia da 

companhia asseguram às 

empresas de consórcios o 

pagamento da dívida nos 

casos de morte e invalidez 

total do consorciado. No 

produto Quebra de Garan-

tia, uma das principais van-

tagens é o fato de não ser 

necessária a constituição de 

reserva para devedores, pro-

tegendo a estabilidade do 

grupo de consórcio.
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EXPOCONAC

ExpoCONAC chega à 19ª edição

A ExpoCONAC já é uma tradição dos congressos 
realizados pela ABAC e sua importância cresce a cada 
ano. Em 2012, essa marca foi reforçada ainda mais. “O 
evento acrescentou conhecimento aos que vieram 
buscar atualização sobre o setor  de consórcios no 
congresso”, afirmou Paulo Roberto Rossi (foto), 
presidente executivo da ABAC, durante a abertura 
da feira de negócios que aconteceu paralelamente 
ao evento.

Foi a décima nona edição da exposição que, mesmo 
realizada no exterior, contou com a ampla participação 
de importantes parceiros  do  setor. Empresas ligadas ao 
Sistema de Consórcios mostraram, durante a exposição, 
produtos e serviços que podem ajudar cada vez  mais no 
dia a dia dos administradores de consórcios.

A ExpoCONAC cumpriu, dessa forma, mais uma vez seu    
objetivo de promover o desenvolvimento empresarial e 
pessoal de quem atua no Sistema. 

“Lançando e consolidando produtos, os expositores 
tornam-se verdadeiras alavancas para os negócios 
do setor”, recordou Paulo Rossi. “O objetivo continua 

sendo proporcionar aos participantes, maior 
conhecimento sobre novos e importantes 

produtos apresentados pelos patrocinadores  
e apoiadores do evento”.

Por isso, Rossi agradeceu, em nome dos 
membros do Conselho Nacional da ABAC, 

a participação dos patrocinadores (Bradesco, 
Cetip-CNseg e ACE/Framar) e também dos 

apoiadores (Companhia Mutual de Seguros/Funchal, 
Consinco, KSL Associados e Mapfre Seguros).

Depoimentos[ [
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TURISMO & LAZER

Um espaço que respira arte, poesia, literatura e forma um labirinto que reúne museu, loja, restaurante e até 
hotel. É ali, pendurado em um penhasco sobre o mar de Punta Ballena, em Punta de Este, que fica a Casapueblo.
Aos 89 anos, o artista plástico uruguaio Carlos Páez Vilaró, conhecido e premiado no mundo inteiro, é o 
criador deste imponente centro de cultura e turismo, em forma de escultura, que recebe visitantes de todos os 
continentes. Nas paredes encontram-se fotos de Vilaró com Pablo Picasso, de quem foi amigo, e também com 
o  “poetinha” brasileiro Vinícius de Moraes, também frequentador do espaço.

Entre corredores, subidas e descidas, o que se vê é uma obra arquitetônica 
nada convencional, que fica a 15 quilômetros do centro de Punta del Este. 
Narram os uruguaios, em tom de orgulho, que tudo começou com uma 
casinha de lata, em 1958, construída para ser o ateliê do artista. Decorada 
com grafismo à beira do precipício, chamava a atenção dos pescadores.

Da casa de lata, que virou de madeira e passou a ser coberta depois com 
cimento, o ateliê foi ganhando forma impactante. Feito à mão, o espaço 
virou uma grande escultura habitável. Pinturas de sereias, caranguejos e 
outros objetos curiosos são vistos em todos os cômodos, sempre com 
alguma alusão ao sol. 

Casapueblo atrai 
visitantes do CONAC

Vilaró é versátil, explora todos os campos das artes plásticas que lhe chamam atenção. 
Cerâmica, tapeçaria, pintura em mural, arquitetura e escultura um mix de expansão criativa 
que transforma o ambiente em algo de interpretações mais que subjetivas. A impressão que 
fica, ao conhecer o local, é de receptividade inclusiva. O visitante torna-se parte permanente 
de  uma grande obra. E foi assim que se sentiram os participantes do CONAC que visitaram 
o local.

Esculturas de Vilaró
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Sucesso não acontece por acaso. As boas recordações deixadas pelo XXXIV CONAC mostram que cada 
minuto dedicado ao evento pela diretoria da ABAC foi recompensado. Todos os detalhes foram planejando 
com a intenção de atender as expectativas dos mais 650 convidados. Por isso, a programação social 
mereceu o mesmo empenho dispensado ao conteúdo apresentado nas palestras. Nada foi esquecido em 
benefício da justa descontração noturna.

O clima alegre e caloroso da Península Ibérica contagiou a todos por meio da 
música e do cardápio inspirado na culinária trazida dos países que circundam o 
Mediterrâneo. Uma rica combinação de sabores traduzida em pratos à base de 
peixes, aves e frutos do mar, especialmente preparados para os participantes do 
CONAC.

Outro momento alto da confraternização foi a noite dedicada aos queijos e 
vinhos. Em plena Punta del Este, um dos mais seletos balneários da América do 
Sul, os convidados do congresso da ABAC degustaram as dezenas de queijos 
produzidos em diversos países, além de algumas especialidade típicas uruguaias, 
como Postre e Fontina, entre outros. Isso sem falar nos vinhos produzidos a partir 
de uvas Tannat, iguaria dos uruguaios reconhecida na Europa.

No final, além da celebração, todos foram unanimes em reconhecer que o evento foi um sucesso pela 

qualidade das informações geradas e pelo clima agradável que permeou os três dias em Punta del Este.
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CLIMA DE FESTA

Sabor 
do dever cumprido



www.abac.org.br42

MATÉRIA DE CAPA

magazineluiza
vem ser feliz

Uma empresa do:

Para comemorar os 50 anos do Sistema de Consórcios e 45 
da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios 
(ABAC), a entidade inicia uma produção impressa especial. 
Os fatos e conquistas que marcaram a trajetória da instituição 
serão destacados em uma revista comemorativa, que começa 
a ser preparada para brindar o setor. 

A publicação fará um resgate histórico do Sistema de 
Consórcios, com matérias especiais que lembram fatos 
memoráveis, conquistas e diversos assuntos que integram 
a fundação da entidade. O projeto gráfico inovador e a linha 
editorial privilegiarão textos leves e concisos, tendo como 
objetivo informar o leitor sobre os fatos marcantes do período 
até os dias atuais.

De acordo com o Presidente Executivo da ABAC, Paulo 
Roberto Rossi, um esforço muito grande será realizado para 
homenagear a todos que ajudaram a construir essa história de 
vitórias em prol dos consórcios no País. “Passamos por crises, 
mudanças econômicas e vencemos unidos. Nos tornamos 
uma referência internacional no tema”, ressaltou. 

Outros fatos importantes, como a Lei 11.795, também estarão 
em destaque nas páginas da edição. “Uma publicação que 
certamente marcará sua presença e contribuirá, ainda mais, 
para o engrandecimento da informação do Sistema de 
Consórcios no Brasil. Aguarde”, finalizou Rossi.

Um brinde histórico!
Revista comemora os 50 anos 
do Sistema de Consócios
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MATÉRIA DE CAPA

Um brinde histórico!
Revista comemora os 50 anos 
do Sistema de Consócios
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MATÉRIA DE CAPA
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