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EDiToriAL

um sucesso 
além das expectativas 
Poucas vezes a realização do CONAC 
foi cercada de tantas expectativas como 
aconteceu no nosso XXXV Congresso, 
realizado em abril no Hotel Transamérica 
Comandatuba, na Ilha de Comandatuba - 
BA. A edição anterior, em Punta del Este 
(Uruguai) tinha sido um sucesso em vários 
aspectos, desde o conteúdo temático das 
palestras ao local do encontro. Para a 
edição de 2013, tínhamos, portanto, um 
grande desafio: o XXXV CONAC teria 
que superar o anterior, que tinha sido tão 
bem avaliado por todos os participantes.
 Pois bem, findo o Congresso 
na Ilha de Comandatuba podemos dizer, 
sem dúvida, que felizmente tivemos mais 
um evento muito bem sucedido para 
nossos associados e seus acompanhantes. 
A Programação Temática do XXXV 
CONAC, por exemplo, foi um sucesso. 

Dividida em quatro roteiros simultâneos, 
a programação mostrou-se valiosa para 
as administradoras e seus profissionais 
em seu trabalho de constante 
aprimoramento. Além disso, contamos 
com a realização paralela do CONAEC 
(Congresso Nacional dos Advogados 
de Empresas de Consórcio) em sua 27ª. 
edição, que também foi sucesso.
 Para alcançar esse êxito, a 
ABAC decidiu fazer investimento 
recorde na contratação de palestrantes, 
bem acima do recorde anterior que 
tinha sido alcançado em Punta del Este. 
O resultado mostrou que a estratégia 
foi acertada. Ao retornar para casa, os 
participantes levaram em sua bagagem 
um ferramental bastante amplo e 
consistente, que lhes será muito útil 
no dia a dia, seja de empresário, de 

executivo ou de profissional do Sistema de 
Consórcios.
 Também foi muito bem-sucedida 
a XX ExpoCONAC, em que o Sistema teve 
contato direto com produtos e serviços 
de importantes fornecedores do setor, 
com suas ofertas inovadoras que também 
servem como apoio fundamental para 
nosso trabalho diário.
 O XXXV CONAC também 
deve seus resultados altamente positivos 
à estrutura oferecida pelo Hotel 
Transamérica, com seu novo Centro 
de Convenções, que atendeu a todas as 
necessidades de nosso Congresso. E não 
se pode esquecer a excelência dos serviços 
oferecidos pelo resort, sua gastronomia de 
primeira linha e a estrutura invejável de 
seu parque aquático.
 Por tudo isso, e pelo entusiasmo 
e participação ativa de todos os que nos 
prestigiaram e dos que nos ajudaram a 
realizar os eventos, temos certeza de que 
o XXXV CONAC venceu os desafios e 
foi um encontro de alto nível, que contou 
também com o apoio imprescindível de 
parceiros, patrocinadores e apoiadores. 
Cumprimos, enfim, nosso objetivo de 
ter mais uma vez um Congresso de que 
o Sistema pode se orgulhar e do qual os 
participantes colheram e ainda colherão 
muitos frutos. E já estamos de mangas 
arregaçadas para tornar o XXXVI CONAC 
ainda melhor!

Fabiano Lopes Ferreira
Presidente do  Conselho Nacional da ABAC / SINAC
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A Associação Brasileira de Administradoras de 
Consórcios (ABAC), com o objetivo de 
garantir o conforto dos participantes no 
XXXV CONAC e da XX ExpoCONAC, 
mais uma vez inovou ao decidir pelo 
fretamento de um avião Airbus-320, 
da empresa Whitejets Airways, que 
transportou os participantes até Una, ao 
lado  da Ilha de Comandatuba.
 A Whitejets é uma transportadora 
aérea portuguesa, licenciada e certificada 
segundo as normas europeias para o 
transporte aéreo.  Com sede na cidade do 
Rio de Janeiro, a Whitejets Airways tem 
como foco atender o mercado turístico 
e eventos promocionais a partir das 
principais capitais (Rio de Janeiro e São 
Paulo) e do Nordeste brasileiro.
 Esse diferencial foi constatado desde a 
chegada ao aeroporto de Guarulhos, tendo 
o grupo de participantes do congresso 
exclusividade em atenção até o embarque 
na aeronave com espumante ‘Salton 
Moscatel’, além de recepção primorosa da 
companhia.
 Durante o voo, o clima de 
confraternização imperou, sempre tendo 
foco a comodidade. “A cada congresso 
buscamos algo que priorize o bem-estar 
dos participantes, pois a ideia é sempre 
aliar o momento de trabalho com lazer 
diferenciado. Além disso, contamos com 
toda locomoção segura até o pouso direto 
em Una e chegada tranquila ao Hotel”, 
destaca o presidente executivo da ABAC, 
Paulo Roberto Rossi, que aproveitou o 
trecho para explicar aos participantes 
todo o roteiro do congresso.
 

Voo fretado 
gera elogios dos participantes do congresso

ViAGEm
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O excesso de burocracia é um 
dos principais entraves ao 
crescimento dos consórcios 
na Argentina, garante Pablo 
Maggio, presidente da 
Rodobens Plan de Ahorro. 
“Para se constituir uma 
empresa leva-se no mínimo 
dois meses e para que o 
contrato seja aprovado passa-se 
no mínimo um ano”, recordou. 
“Com isso, muitas vezes 
deixamos de fazer negócios em 
uma área promissora como é a 
de consórcios”.
 Além disso, Pablo 
Maggio diz que há limitação 
dos canais de  comercialização 
dos consórcios: “Os bancos 
não conhecem o produto e têm 

resistência de saber como ele 
funciona”.
 “Temos muito a 
oferecer ao cliente  argentino”, 
garantiu Pablo Maggio. “O 
consórcio tem tudo para crescer 
no país, desde que consigamos 
superar todos os obstáculos. 
Demanda, certamente, não vai 
faltar”, afirmou.

 

O Sistema de Consórcios tem várias oportunidades para 
crescer na América Latina e a regulação  do segmento, 
embora possa inibir a realização de alguns negócios, 
tem sido positiva para o fortalecimento da imagem do 
setor no continente. A avaliação foi feita no painel “O 
Sistema de Consórcios na América Latina”, realizado 
em Comandatuba antes da abertura oficial do XXXV 
CONAC.
 Participaram do painel o presidente do Conselho 
Nacional da ABAC, Fabiano Lopes Ferreira,  
representando o Brasil; Mariana Garland, da 
Maquisistema, do Peru; Pablo Maggio, da Rodobens 
Plan de Ahorro, da Argentina; e Álvaro Macedo, do 
Consorcio del Uruguay.
 Outro ponto destacado pelos participantes do painel 
foi a ascensão, na maior parte dos países do continente, 
de um contingente expressivo de consumidores nos 
últimos anos, o que abre novas oportunidades de 
expansão para os consórcios.
 

um continente a conquistar

Argentina
Apesar dos entraves, potencial para crescer

AmÉriCA LATiNA

Da direita para esquerda: Mariana Garland (Colômbia);  Álvaro 
Macedo (Uruguai); Pablo Maggio (Argentina); Fabiano Lopes 
Ferreira (Brasil).
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 O PIB brasileiro cresceu em ritmo modesto nos últimos anos, 
mas os consórcios estão em alta acelerada, afirmou Fabiano 
Lopes Ferreira, presidente do Conselho Nacional da ABAC , 
no seminário “O Sistema de Consórcios na América Latina”.
 “O País cresceu 0,9% em 2012 e o Sistema se expandiu 
9%”, lembrou o presidente da ABAC.  
 Fabiano Lopes Ferreira mostrou que a comercialização 
das cotas saltou de 1,54 milhão em 2007 para 2,53 milhões em 
2012, com previsão de 2,65 milhões em 2013. 
 Para Fabiano Lopes Ferreira, as perspectivas são 
otimistas para os consórcios: “Continuaremos a ser procurados 
pelos que planejam o futuro. Tudo isso somado à perspectiva 
de que a migração entre as classes sociais vai continuar no País 
nos autoriza a ser otimistas”.

O Peru vive um período de euforia econômica e  nesse cenário 
os consórcios enxergam muitas oportunidades de expansão, 
de acordo com Mariana Garland, diretora da Maquisistema, 
que falou sobre a situação do país no painel “O Sistema de 
Consórcios na América Latina”.
 A previsão é que o setor de consórcios encerre 2013 
com crescimento de 15% das vendas no Peru. A estimativa 
otimista se justifica, segundo Mariana Garland, também 
pelo quadro macroeconômico do Peru: “Está havendo maior 
fluxo de capital do exterior, o que resulta em maior liquidez 
na economia. Diante dessa situação, os bancos vão procurar 
colocar seus fundos em áreas até aqui não atendidas e terão 
como alvos preferenciais os consumidores, que são clientes 
naturais do setor de consórcios”.

 

Embora o Uruguai tenha população pequena (3,2 milhões de 
habitantes), seu Sistema de Consórcios é ativo e busca crescer 
ainda mais. “Temos que enfrentar burocracia e restrições dos 
órgãos reguladores, mas estamos em evolução”, afirmou Álvaro 
Macedo, presidente da Consórcio del Uruguay, em palestra no 
painel “O Sistema de Consórcios na América Latina”.
 Ele rememorou que os consórcios estão presentes no 
Uruguai desde 1980 e que atualmente sua empresa conta com 
7.308 clientes, que formam 37 grupos ativos e administra US$ 
346,640 milhões. E Macedo está otimista quanto ao futuro do 
setor: “Nosso país está com baixo  nível de desemprego e o PIB 
cresceu 3,8% no ano passado. Esse cenário é favorável para os 
consórcios e estamos trabalhando para desenvolvê-lo cada vez 
mais”.

 

Brasil
Um futuro promissor

PEru
De carona no crescimento do país

uruguai
De olho no  crescimento
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 A AGO da ABAC - Associação Brasileira de Administradoras 
de Consórcios  e do SINAC - Sindicato Nacional 
dos Administradores de Consórcio, realizada 
durante o XXXV CONAC, no Centro de Eventos 
do Hotel Transamérica - Ilha de Comandatuba, 
foi marcada por prestação de contas e eleição  do 
Conselho Nacional para o biênio de 2013 a 2015.
 O relatório de gestão do Conselho Nacional 
referente ao período 2012/2013 e a apreciação das 
contas e demonstrações financeiras, auditadas 
por empresa especializada, relativa ao ano de 
2012, acompanhada pelo parecer da auditoria 
independente, ganhou destaque no encontro.
 Na oportunidade, o presidente executivo da 
ABAC, Paulo Rossi, apresentou  relatório contábil 
e diversas atividades que foram desenvolvidas 
em 2012/2013. “Tivemos muitas comemorações 
neste período, não só em termos de crescimento 
do setor, mas também dos 50 anos do Sistema 
de Consórcios no País e 45 anos da ABAC. 
Também registramos um aumento de 68% de 
mídia espontânea e elevação de 70% em número 
de notícias publicadas que envolvem o nosso 
segmento. Uma grande vitória”, comemorou 
Rossi.
 Dentre os diversos trabalhos efetivados, 
segundo ele, os encontros no Banco Central  
tendo, como finalidade o aprimoramento das 
regras que regem as atividades de consórcios, 
foram essenciais. “Essa é uma ação efetiva de 
parceria e de grandes conquistas para o setor”, 
destacou Rossi.
  

 A votação, como rege o estatuto, tendo a 
apresentação de uma chapa única, seguiu as normas do 
regimento da instituição. Após a apuração, a Presidente 
da Mesa Apuradora proclamou eleito o Conselho 
Nacional escolhido para o biênio 2013 a 2015 que ficou 
composto pelos seguintes membros:
 Presidente do Conselho Nacional, Fabiano 
Lopes Ferreira (Multimarcas Administradora de 
Consórcios Ltda.); 1º vice-presidente, Idevaldo 
Rubens Mamprin (Remaza Novaterra Administradora 
de Consórcio Ltda.), 2º vice-presidente, Vitor César 
Bonvino (Rodobens Administradora de Consórcios 
Ltda.); além dos conselheiros Ricardo Tomoyose 
(Administradora de Consórcio Nacional Honda 
Ltda.), Alexandre Luís dos Santos (BB Administradora 
de Consórcios S/A) e Edna Maria Honorato (Luiza 
Administradores de Consórcios Ltda.).
 Também tomaram posse os presidentes 
regionais: Sudeste I – Luiz Fernando Savian - Unifisa 
Administradora Nacional de Consórcios Ltda.; Sudeste 
II – João Pedro de Andrade Salomão - Minasmáquinas 
Administradora de Consórcios Ltda.; Sul I – Romeo 
Balzan - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.; Sul 
II – José Roberto Luppi – BR Consórcios Administradora 
de Consórcios Ltda; Nordeste – Rodrigo de Souza Pinto 
Freire - Eldorado Administradora de Consórcios Ltda.; 
Norte e Centro-Oeste – Mário Bernardes Roquette - 
Administradora de Consórcio Saga Ltda.
 

Prestação de contas  
e homologação do Conselho Nacional na Assembleia ABAC/SINAC de 2013

ABErTurA & CAPA

Da direita para esquerda: Idevaldo Mamprim; Fabiano Lopes 
Ferreira; Vitor Bonvino

Heraldi Pereira e Marília de Castro Valente
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Prestação de contas  
e homologação do Conselho Nacional na Assembleia ABAC/SINAC de 2013



O momento positivo para o Sistema de Consórcios e as 
oportunidades de crescimento do setor foram os principais 
temas da cerimônia de abertura oficial do XXXV CONAC e 
de posse do Conselho Nacional da ABAC/SINAC. 
 Na abertura da cerimônia, o presidente da Regional 
Nordeste da ABAC/SINAC, Rodrigo de Souza Pinto Freire, 
saudou os participantes como anfitrião do Congresso, que foi 
realizado na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Ele lembrou que 
o CONAC já é uma tradição do setor e que o grande desafio 
dos anfitriões desses encontros “é superar em qualidade e 
conteúdo os eventos anteriores – o que não é fácil, já que a 
demanda dos participantes é cada vez mais exigente”. Para 
atender a essas exigências, ele recordou que o Congresso 
realizado em Comandatuba “fez investimento recorde na 
história dos CONACs na contratação de palestrantes”.
 Além disso, Rodrigo de Souza Pinto Freire lembrou 
que nos últimos anos milhões de pessoas entraram no mercado 
de consumo no Brasil, o que representa uma oportunidade 
preciosa para o Sistema de Consórcios: “Temos certeza de que 
poderemos ampliar ainda mais nossa área de atuação e, assim,  
estar presentes em todas as classes sociais”.
 Também presente à cerimônia, o presidente 
executivo da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores), Alarico Assumpção Júnior, 
enfatizou a longa relação entre sua entidade e a ABAC que, 
segundo ele, “desenvolve um trabalho incansável em favor 
do Sistema de Consórcios e dessa maneira torna-se uma das 
principais associações de classe do Brasil”.

 Alarico Assumpção afirmou também que a 
Fenabrave representa 51 associações de marcas, tem 22 
regionais e 8 mil empresas, com faturamento total de R$ 270 
bilhões (6% do  PIB) em 2012: “Representamos um setor 
de peso para a economia brasileira e somos testemunhas da 
importância dos consórcios para o País. Trata-se de oferecer 
uma maneira inteligente de adquirir um bem, uma alternativa 
criada no Brasil que tanto tem beneficiado os consumidores”.
 Por sua vez, o chefe do Departamento de Normas 
do Banco Central, Sérgio Odilon dos Anjos, disse durante a 
cerimônia que o CONAC representa um fórum de destaque  
de disseminação de ideias em um setor cada vez mais 
importante como é o de consórcios. “Há 45 anos a ABAC 
trabalha na defesa dos interesses dos consórcios e é indutora 
do crescimento do Sistema” afirmou. “Nós, do Banco Central, 
somos testemunhas desse trabalho da Associação em favor do 
aprimoramento constante do setor”.
 Sérgio Odilon salientou também que o patrimônio 
líquido das administradoras de consórcios já soma R$ 5,8 
bilhões e que existem mais de 5 milhões de consorciados 
no País. Como medida de comparação, ele lembrou que o 
Sistema cooperativo soma 6,5 milhões de pessoas no Brasil.
 O Departamento de Normas do BC tem trabalhado, 
recordou, de forma pró-ativa para redução das assimetrias 
do Sistema, “em um trabalho que conta com a participação 
constante da ABAC”.

ABErTurA & CAPA
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Desafios 
e 

oportunidades 
do Sistema são temas da cerimônia de abertura

 Segundo Sérgio Odilon, existem novas 
oportunidades para o crescimento do Sistema de Consórcios, 
com as perspectivas positivas para a economia brasileira: 
“O PIB alcançou R$ 4,4 trilhões em 2012, mostrando mais 
uma vez a força do Brasil, ao mesmo tempo em que a taxa de 
juros vem caindo de maneira consistente e a inadimplência se 
mantém no mesmo patamar de 2011. O volume de crédito já 
representa 53% do PIB e cresceu 18% no período de 12 meses 
encerrado em fevereiro. São perspectivas favoráveis para os 
negócios em geral, incluindo o Sistema de Consórcios”.
 O chefe do Departamento de Normas do BC destacou 
também a mobilidade social, com a ascensão de milhões de 
famílias ao consumo, o que criou várias oportunidades e 
enfatizou a necessidade, diante desse quadro, de disseminar 
a educação financeira, “área em que os consórcios podem ser 
uma porta de entrada para os consumidores”.
Entre os desafios para o Sistema, Sérgio Odilon lembrou 
que os novos patamares das taxas de juros “devem levar as 
administradoras a buscar ainda mais a eficiência para baixar 
os custos e adaptar as taxas de administração a essa nova 
realidade”.
 Ao final de sua fala, ele reafirmou a “excelente 
parceria do Banco Central com a ABAC” e a disposição para 
o diálogo também em questões sensíveis relativas ao setor: “O 
canal entre as duas partes continua aberto e operante”.
 Em seguida, o presidente do Conselho Nacional da 
ABAC/SINAC falou sobre os desafios de seu novo mandato à 
frente das entidades.

 Além dos que discursaram, estiveram no palco onde 
foi realizada a cerimônia de abertura: Octavio Lazari Junior, 
representante do Bradesco, patrocinador do CONAC; Maurício 
Veras Fernandes, da CETIP/CNseg, também patrocinadora do 
Congresso; e Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da 
ABAC/SINAC.
 
 

Sérgio Odilon dos Anjos
Chefe do Departamento de Normas do Banco Central
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 O Sistema de Consórcios vem apresentando 
crescimento significativo nos últimos anos, mas ainda 
tem enorme espaço para se expandir no Brasil. A análise 
foi feita por Fabiano Lopes Ferreira, que foi reeleito para 
a presidência do Conselho Nacional da ABAC/SINAC 
para o período 2013/2015, durante a abertura do XXXV 
CONAC.
 Ele atribui a contínua expansão do Sistema, 
apesar do período de crescimento modesto do PIB, ao 
trabalho de todos os envolvidos com o desenvolvimento 
dos consórcios, aliado à atuação do Banco Central, que 
desde 1991 passou a ser o responsável pela fiscalização e 
regulação do setor.  Também destacou a lei 11.975/2008, 
que beneficiou o negócio, dando ao Sistema 
“principalmente consistência jurídica”.
 O cenário de estabilidade da economia 
brasileira ajudou a compor o quadro favorável aos 
consórcios, de acordo com Fabiano Lopes Ferreira, 
e o resultado foi que “chegamos à marca de 5,3 
milhões de consorciados ativos”.
 Para o presidente do Conselho Nacional 
da ABAC, no entanto, os números positivos não podem 
levar à acomodação: “Existe um imenso espaço para 
o crescimento do consórcio no Brasil. No segmento 
imobiliário, por exemplo, apesar de alguns planos 
de incentivos do governo, persiste imenso déficit 
habitacional e com certeza o consórcio tem muito a 
contribuir para amenizá-lo”.
 Em seu discurso, Fabiano Lopes Ferreira 
mostrou otimismo em relação ao potencial de 
crescimento dos segmentos de consórcios de veículos 
e de serviços e lembrou do novo consumidor brasileiro 
“que vem se formando baseado na educação financeira, 
para a qual o Sistema tem contribuído bastante, e que 
tem um perfil de consumo responsável e formador de 
patrimônio, características nas quais os consórcios se 
inserem perfeitamente”. 
 Fabiano Lopes Ferreira recordou também em 
seu discurso que o Sistema de Consórcios nasceu “em 
função dos sonhos de alguns brasileiros”. A princípio, a 
meta era comprar um veículo ou um eletroeletrônico e 
mais recentemente “os brasileiros passaram a sonhar e 
a utilizar o consórcio para torná-los realidade também 
para fazer cirurgias reparadoras, implantes dentários e 
até MBA”.

 No Sistema de Consórcios, afirmou o presidente do 
Conselho Nacional da ABAC, “os sonhos são coletivos, são de 
grupos de indivíduos que compartilham o mesmo objetivo”. 
Nessa linha, salientou, “ao contrário do que muitos pensam, 
não somos vendedores, mas sim viabilizadores de sonhos”.
 Em relação ao seu trabalho à frente da ABAC, ele 
afirmou que há muitos projetos a serem implementados, entre 
os quais destacou a necessidade de “motivar as autoridades 
das respectivas áreas no sentido de promover as necessárias 
alterações e complementos nos normativos oficiais do 
Sistema”. O presidente do Conselho Nacional da ABAC 
considera que as leis e normas regulamentares referentes ao 
setor “necessitam de aperfeiçoamentos constantes” e afirmou 

que  o Conselho da entidade vai 
trabalhar sempre nesse sentido.
  Esse compromisso 
foi reafirmado por Fabiano Lopes 
Ferreira ao final de sua fala. 
Ele garantiu “aos empresários e 
executivos que confiaram em nosso 
trabalho durante o primeiro mandato 

e nos deram a oportunidade de presidir as entidades (ABAC 
e SINAC) por mais dois anos” que vai continuar trabalhando 
“diuturnamente para o Sistema. Posso garantir que vontade e 
esforços para tal não nos faltarão”. 

De olho no aperfeiçoamento do Sistema

regionais Nordeste e Sul i têm novos presidentes

“Ao contrário do que muitos 
pensam, não somos 

vendedores, mas sim 
viabilizadores de sonhos”

Na cerimônia de abertura do XXXV CONAC foram 
homenageados com placas dois presidentes regionais do 
Conselho Nacional da ABAC que deixaram seus cargos: Carlos 
Alberto Teixeira Lyra, que presidia a Regional Nordeste, 
e Leonel Paulo Guimarães Souza, até então presidente da 
regional Sul I. 
 Para seus postos, foram eleitos Romeo Balzan 
(Regional Sul I) e Rodrigo de Souza Pinto Freire (Regional 
Nordeste).

Fabiano Lopes 
Ferreira:

“Em busca 
constante de 

aperfeiçoamentos”

ABErTurA & CAPA
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A realização de sonhos de consumo como a 
formação de patrimônio são objetivos 
pessoais, familiares e até empresariais que 
passam sempre pelo planejamento financeiro. 
Passam pela educação financeira.
  É nesse contexto que economizar 
e poupar são prioridades daqueles que, 
aproveitando os conhecimentos e os 
benefícios da educação financeira, olham o 
futuro pensando em segurança, tranquilidade 
e melhor qualidade de vida.
  Ao lembrarmos da fábula da cigarra 
e da formiga, certamente relacionaremos as 
atitudes da formiga com o consórcio. 
  Quando nos transformarmos 
em consorciados, depois da decisão em 
aderir a um grupo, assumimos inicialmente 
dois compromissos. Um com o grupo que 
passamos a participar, cumprindo suas regras 
com responsabilidade e disciplina financeira. 
O outro é conosco mesmo, ou seja, poupando 
um pouquinho por mês visando, por exemplo, 
o veículo automotor, o imóvel próprio, os 
eletroeletrônicos de última geração ou até um 
serviço desejado, entre outros objetivos.
  Consórcio é isso: resultado do 
compromisso mensal firmado por todos 
os participantes que escolhem livremente a 
administradora de consórcios  devidamente 
autorizada pelo Banco Central do Brasil. 
Depois da escolha, teremos mais que uma 
empresa nos auxiliando na disciplina mensal 
de poupar. Teremos uma consultora para 
nossas finanças pessoais orientando-nos nas 
possibilidades de contemplação seja por meio 
dos sorteios mensais seja nas opções de lance. 
Assim, ampliaremos as possibilidades de 
atingir os objetivos até mesmo antes do tempo 
previsto. 
  Vale lembrar que tudo começa 
com a forma como gerenciamos o orçamento 
mensal. Bem administrado, o passo seguinte 

ArTiGo

Por Raphael Galante

Estabelecendo oBJETiVoS

é escolher uma opção de investimento ou poupança. É 
claro que o perfil de planejador e de poupador são básicos 
para quem estabelece objetivos.  Também a necessidade 
imediata ou não do bem ou serviço influenciam as 
decisões. Eles funcionam como molas propulsoras para o 
nosso bem estar pessoal. 
 A recomendação que fica é de não aplicar 
apenas o que sobra no final do mês, mas sim introduzir 
a cultura de poupar mês após mês, basicamente criando 
um “compromisso em forma de parcela”. Um valor mensal 
que, com disciplina financeira, pode ser o  consórcio, um 
tipo de poupança com objetivo definido.
 Voltando à fábula, parece fácil, quando 
observamos o comportamento incansável das formigas. 
É incansável sim, mas acima de tudo requer sacrifícios. 
Como o objetivo é alcançar resultados a médio e longo 
prazos, não espere soluções rápidas ou milagrosas. O 
normal é um passo a cada dia. Pode não parecer, mas 
as surpresas agradáveis surgem com os resultados que 
compensam os esforços.

Raphael Galante
Assessor Econômico da 
ABAC
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Há um equívoco quando resumimos educação 
financeira ao já conhecido discurso do gastar 
menos do que se ganha. Saber economizar e, 
principalmente, quanto economizar, para não errar 
na dose, é de fato um bom começo para sermos 
financeiramente educados.
 Mas de nada adianta se não se conhece os 
produtos e serviços financeiros hoje ao nosso 
alcance. Há produtos para quem gasta demais, sem 
nenhuma disciplina financeira, mas também há 
aqueles para quem poupa demais.
 Esses produtos e serviços estão divididos 
basicamente em três categorias: crédito, 
investimento e fluxo de caixa (pagamentos e 
recebimentos diversos).
 Trata-se de um mundo vasto de ofertas, com 
preços diferenciados e, por isso, conhecer todas as 
nuances do que está na prateleira ao seu alcance é 
fundamental.
 Não existe o melhor investimento ou o melhor 
crédito. O que há é o melhor para você. Por isso, o 
ponto de partida é fazer uma autoanálise, conhecer 
seu perfil financeiro e comportamental. Saber o 
que é melhor no seu caso.
 Eis algumas perguntas para ajudar nesta 
empreitada:
 Sou financeiramente disciplinado? 
 Tenho acesso fácil ao crédito barato? 
 Preciso de investimento ou de empréstimos? 
 Sou avesso ao risco? Ou estou disposto a 
perder uma pequena parcela ante a perspectiva de 
ter um retorno maior no longo prazo?
 As respostas começarão a dar uma pista do 
que você precisa e espera do mercado financeiro.
 Depois de estar seguro do seu perfil, então 
comece a fazer suas escolhas. Neste momento, 
fazer perguntas também é fundamental.
 

ArTiGo

A verdadeira educação financeira
Por Mara Luquet
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1 | Quanto custa?
Esta é uma informação extremamente relevante e pode fazer toda 
a diferença no sucesso do seu investimento ou na sua capacidade 
de pagamento, no caso dos financiamentos.

2 | Qual o risco?
Não só para investimento, mas também para o crédito, é 
importante saber o risco a que se está exposto. No crédito, 
por exemplo, o risco é você não conseguir pagar. Saber o que 
acontecerá nesses casos é uma informação relevante.

3 | O que diz o contrato?
Este é o mundo das letras pequenas, mas de grande importância. 
Não raro, você poderá receber uma descrição verbal que não segue 
rigorosamente o que está escrito. Portanto, por mais trabalho que 
dê, está aí um investimento que vale a pena: dedicar tempo para 
ler com atenção os contratos que vão reger seu relacionamento 
com o fornecedor dos produtos e serviços financeiros.

4 | Quais os profissionais envolvidos?
Para cada segmento, há profissionais específicos, especialistas em 
crédito, corretores de seguro, consultores de investimento etc. 
Quem será seu interlocutor? Ele está credenciado a lhe atender? 
Só um profissional credenciado e especializado poderá responder 
corretamente suas dúvidas.

5 | Para quem reclamar quando as coisas não saem como o 
combinado?
Sim, por maiores que sejam as boas intenções, pode haver 
problemas. E se isso ocorrer quem regula e fiscaliza o mercado? 
Conhecer esses agentes é relevante porque são eles que vão 
lhe dizer quem pode operar neste mercado e como. Entrar em 
qualquer mercado sem esta informação significa se expor a riscos 
desnecessários.

Como se vê, ser financeiramente educado exige reflexões e 
informações num escopo maior do que contar as cifras que 
sobram do salário mensalmente. 

Mas estes primeiros passos já são um bom começo para reflexões 
e pesquisas que certamente alimentarão novos encontros e 
debates sobre o tema. 

Perguntas que você precisa fazer na hora de escolher seu 
produto ou serviço financeiro:

Mara Luquet
Jornalista
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A nova classe média brasileira, formada por mais de 100 
milhões de pessoas e que movimenta R$ 1 
trilhão por ano, não é um nicho de mercado – é 
“o mercado”. Quem não estiver consciente dessa 
realidade perderá excelentes oportunidades de 
fazer negócio, segundo Renato Meirelles, sócio 
diretor do Data Popular, instituto de pesquisa 
referência no conhecimento das classes C, D e E, 
que fez palestra com o tema “O Novo Mercado” 
durante o XXXV CONAC.
 Na opinião de Meirelles, apesar de todo 
o destaque em relação à ascensão da classe C, 
ainda se sabe pouco sobre ela – e nos negócios 
esse desconhecimento significa desperdiçar 
chances de expansão. “Quase não se fala sobre 
pontos importantes da nova classe média, como 
por exemplo, o fato de que ela é mais rica do que 
54% da população mundial”, recorda. “Apesar das 
pesquisas, poucas empresas sabem que essa classe 
ascendente é formada principalmente por negros, 
mulheres e jovens”. O diretor do Data Popular 
afirmou também que a classe média não apenas 
cresceu nos últimos anos em ritmo acelerado, 
como vai continuar a se expandir.
 Para entender esse novo e numeroso 
contingente de consumidores, Meirelles afirmou 
que é necessário deixar de lado ideias pré-
concebidas: “Esses brasileiros têm bolso de classe 
A e cabeça de classe C. Entender essa cabeça 
é fundamental para todos os que querem se 
expandir, como é o caso do setor de consórcios”.
 Pesquisa do Data Popular mostrou dados 
que a princípio surpreendem os que pensam 
conhecer a nova classe média. Renato Meirelles 
lembrou que o levantamento revelou dados 
impensáveis para a chamada elite brasileira “como, 
por exemplo, o fato de 40% dos consumidores da 
classe C terem cuidado dos filhos de um vizinho 
no mês anterior ao da pesquisa”. É o que ele chama 
de “lógica da reciprocidade”, muito forte na classe 
média ascendente, mas quase inexistente na 
“antiga elite”.

CLASSE C  
o mercado (ainda) desconhecido

 A percepção do novo consumidor em relação ao 
crédito mostra que há um amplo campo a trabalhar em vários 
segmentos da economia, incluindo o Sistema de Consórcios. 
Meirelles recordou que 71% dos representantes da nova classe 
média se sentem mal atendidos pelos bancos e consideram 
que recebem tratamento impessoal nas agências bancárias. 
Além disso, pesquisas do Data Popular revelaram que 27% 
dessas pessoas ainda recorrem às compras usando fiado e 22% 
emprestam cartão de crédito para parentes. “Eles se sentem 
inibidos e mal atendidos pelos bancos e nem sempre usam 
crédito tradicional, o que abre amplas possibilidades para setores 
como o de consórcios, em que o tratamento ao consumidor é 
muito mais próximo e pessoal”, afirmou.
 Nos segmentos em que os consórcios são mais ativos, 
como imóveis e veículos, as oportunidades são ainda maiores, 
garantiu o diretor do Data Popular: “Nada menos que 7,9 
milhões de brasileiros pretendem comprar casas e 54% deles são 
da classe C. Mais ainda: dos 16 milhões que querem adquirir 
carro, metade pertence à classe média. O setor de serviços 
também tem muitas oportunidades para o setor de consórcios. 
Basta lembrar que quase 50% das viagens internacionais já são 
feitas por consumidores da classe C e que esse grupo prioriza a 
educação dos filhos e planeja investir nela – o que pode ser feito 
via consórcios”.
 Meirelles enfatizou também que se a nova classe média 
fosse um país “teria a 12ª. maior população do planeta e seria a 
18ª. nação com maior consumo no mundo. Não há, portanto, 
como ficar longe dela. Daí a importância de conhecê-la e atuar 
da maneira correta para conquistá-la”.

Renato 
Meirelles 

sócio diretor 
do Data 
Popular

A chave do sucesso: As práticas para 
conquistar a nova classe média

ADmiNiSTrADorES

relacionamento (redes sociais, por exemplo)

Capilaridade

Clareza, didatismo e transparência

identificação

Prestação de serviço

Preço justo
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Mais de 94 milhões de brasileiros acessam a Internet 
por dia e fazem diariamente, no total, 4 bilhões de 
pesquisas pelo Google. Mesmo com esses números que 
impressionam, a venda de consórcio pela rede mundial 
de computadores ainda engatinha no País, segundo 
Jefferson Salvetti, diretor da empresa especializada AZ 
Click, que fez palestra com o tema “Vendas de Cotas 
pela Internet” durante o XXXV CONAC.  A AZ Click 
faz desenvolvimento de sites e design para e-commerce, 
entre outras atividades ligadas ao comércio eletrônico.
 De acordo com Jefferson Salvetti, a resistência do 
Sistema passa pela percepção de que é difícil vender 
cotas pelo computador, mas ele garantiu que essa 
impressão não tem fundamento. “O e-commerce, ou 
comércio eletrônico, foi responsável por vendas de mais 
de R$ 20 bilhões em 2012 no Brasil e a comercialização 
por essa via, abrange itens a princípio bem mais difíceis 
de vender do que cotas de consórcio”, afirmou. “Alguém 
aconselharia um empresário a vender piano, flores, 
grama ou ainda banheiras pela Internet? Pois bem, 
muitos empreendedores fazem sucesso vendendo esses 
produtos utilizando a rede de computadores”.
 Jefferson Salvetti recordou que a palavra “consórcio” 
é pesquisada 1,83 milhão de vezes por mês nos 
mecanismos de busca da internet, “muito mais do que 
as palavras piano, flores e banheira, por exemplo. Por 
essa comparação dá para sentir o potencial do comércio 
eletrônico para o Sistema de Consórcios”.
 O palestrante assegurou que é relativamente simples 
vender cotas pela internet: “Basta uma plataforma comum 
de e-commerce, que basicamente mostra o produto 
e apresenta um descritivo, fazer o direcionamento das 
buscas e a otimização dos motores de busca e gerenciar as 
mídias sociais”. Embora considere que esses passos nada 
têm de complexo, Salvetti recordou que é indispensável  
levar em conta sempre os cuidados necessários para 
que eles deem resultado: “O gerenciamento das mídias 
sociais, por exemplo, requer monitoramento, geração 
de conteúdo relevante e ações específicas de marketing 
para essas mídias, conhecidas pela sigla de SMM, que 
têm custo baixo (a partir de 10 centavos por clique)”.
 Gustavo Sanchez Palencia, presidente da AZ Click, 

os desafios 

para vender consórcio pela internet

Jefferson 
Salvetti

diretor AZ 
Click

também falou durante a palestra e alertou para a necessidade 
de acompanhar sempre os clientes quando se trata de fazer uma 
operação de venda pela Internet: “Sem esse acompanhamento 
o resultado fica aquém do esperado”, afirmou Palencia. “E é 
necessário também automatizar itens como o preenchimento 
de cadastro pelos consorciados, o que pode ser feito sem 
dificuldade e sempre funciona”. Ele assegurou também que é 
possível mensurar o retorno dos investimentos realizados pelas 
administradoras de consórcios nas vendas pela Internet: “O 
investimento não é alto e os resultados são muito bons, desde 
que se sigam as recomendações e que se levem em conta as 
características próprias de uma venda por computador”.
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Como usar redes sociais 

Cada vez mais cresce a convergência de usuários de redes 
sociais com a internet. Como acompanhar esse movimento 
e capitalizar negócios foi o tema da palestra de Henrique 
Sassi, sócio da Monred, no XXXV CONAC. “A rede social, 
sabendo usar, é um canal de grandes oportunidades de futuro 
em termos de negócio. É preciso conhecer o usuário e seus 
anseios”, garantiu.
 Atualmente, não basta vender nos meios 
convencionais, é preciso estar no universo on-line, praticando o 
que ficou conhecido como social commerce. “Qualquer cliente 
em potencial, seja de consórcios ou de outras modalidades, 
está navegando nesse universo. O que precisamos entender 
é o perfil individual, anseio de aquisição e adotar a estratégia 
precisa para alcançar esse público com potencial de compra”, 
destaca Sassi
 Através de uma relação mais humanizada nas redes 
sociais e mediante uma estratégia definida, a conversão 

financeira torna-se inevitável, segundo ele. “As redes sociais, 
junto com a internet, são a maior revolução da comunicação 
na história desde as mídias eletrônicas, devido à velocidade 
instantânea de troca de informação em grupos. Isso permite 
acelerar qualquer processo de venda”, pontuou Sassi.
 Para ele, não existe a possibilidade de atender bem 
o consumidor conectado sem pensar em um “SAC 2.0”. “O 
futuro de aumento das vendas, sem dúvida, está no universo 
digital. O segredo do sucesso é lembrar que, antes de colocar 
seu empreendimento nessa plataforma, é preciso dedicar um 
tempo para planejar e entender a plataforma. Adequando 
a linguagem e entendendo seu espaço, a probabilidade de 
sucesso é grande. Em menos de dez anos, as mídias tradicionais 
ocuparão a posição de mídia de apoio”, assegurou Sassi.

para potencializar vendas
Henrique Sassi 

sócio da Monred

ADmiNiSTrADorES
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As administradoras de consórcios convivem, sem 
exceção, com uma pergunta de difícil resposta: 
como reter os consorciados? Para ajudá-las a 
encontrar maneiras de resolver essa questão, o XXXV 
CONAC realizou painel com o tema “Retenção dos 
Consorciados”, moderado por Rodolfo Montosa,em 
que cinco empresas do setor -- Banrisul Consórcios, 
Randon Administradora de Consórcios, Rodobens, 
Primo Rossi e Servopa - mostraram suas estratégias 
para minimizar dúvidas que o assunto costuma criar. 
 Artemino Rosin, da Banrisul Consórcios, 
informou em sua fala que a administradora, do grupo 
Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul), conta 
com as agências da instituição como canal exclusivo de 
venda das cotas, o que, entre outras vantagens, reduz 
significativamente a inadimplência “já que 74% dos 
consorciados quitam os boletos com débito em conta 
corrente”. O banco tem 470 agências e 253 postos de 
atendimento e os vendedores de cotas são, todos eles, 
funcionários do Banrisul.
 Por sua vez, Cleber Luís Sanguanini, gerente 
comercial da Randon Administradora de Consórcios, 
disse durante o painel que a inadimplência vem caindo 
entre os cotistas da empresa, entre outros motivos, em 
consequência da redução do desemprego. No entanto, 
a administradora toma medidas para que o quadro 
melhore também a partir de suas iniciativas: “Fazemos 
intensa comunicação com os clientes, que inclui envio 
de mensagem de boas-vindas, SMS, mala direta, e 
promoções para adimplência, além de ferramentas que 
facilitam o pagamento, como informações do código 
de barras para pagamento via SMS e e-mail”.
 Já Edson Ciscon, gerente de Suporte 
Operacional e Qualidade da Rodobens, enfatizou no 
painel a importância de reter os clientes, “o que fortalece 
o vínculo com os consorciados, fideliza a carteira, e cria 
clientela fiel, que custa menos do que os novos cotistas”. 

As experiências bem-sucedidas 
para retenção dos consorciados

Para conseguir esse objetivo, Ciscon informou que a 
Rodobens adota como premissas básicas a qualificação das 
vendas, acompanhamento da carteira, comissionamento 
com foco nas vendas líquidas e intensidade da negociação 
para retenção.
 Monica Rossi, presidente da Primo Rossi ABC, 
disse no painel que a administradora optou por dar ênfase 
à simplificação para aumentar a retenção dos consorciados: 
“Às vezes complicamos sem necessidade e depois de 
reuniões internas na nossa administradora chegamos à 
conclusão de que era preciso optar pela simplificação para 
ter melhores resultados. Essa ‘volta ao simples’ deu certo, 
paramos de inventar e conseguimos melhores resultados”.
 Já Mário Munhoz, gerente comercial da Servopa, 
disse em sua apresentação no painel que a retenção começa 
na venda e por isso é importante ter vendedores bem 
treinados. Ele garantiu que a desistência acontece na maioria 
dos casos em consequência de motivos alheios à vontade do 
consorciado, como perda de emprego, problemas de saúde, 
acidentes pessoais e falecimento na família: “É preciso ter 
atenção para essa realidade. Temos a obrigação de resgatar 
esse cliente, que não saiu do Sistema por vontade própria”.
 Munhoz informou também que a Servopa 
adota uma política de negociação com o cliente e que 
tem procedimentos para acompanhar os problemas de 
pagamento do consorciado, que vão do relatório de parcela 
com mais de 30 dias de atraso ao envio de um boleto de 
diluição até a oitava parcela. “Pior não é perder o cliente, 
mas sim perder as recomendações que ele faz a parentes e 
amigos em relação ao Sistema de Consórcios”.

Rodolfo Montosa, Artemino Rosin
Cleber  Sanguanine, Edson Ciscon,

Monica Rossi e Mario Munhoz 
(da direita para  a esquerda)
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A atualização de funcionários utilizando recursos no 
ambiente digital não é mais um mito da modernidade. 
Ao contrário, a adesão de empresas à utilização desse 
recurso para capacitar profissionais e atingir, de maneira 
econômica, pessoas situadas em diferentes localidades, 
com horário flexível e otimização de espaço, cresce 
exponencialmente no País.
 Pedro Furquim, sócio-diretor da Furquim 
Consulting, mostrou durante sua palestra no XXXV 
CONAC que é otimista em relação ao posicionamento do 
ensino a distância no cenário mundial. “É uma tendência 
que, certamente, no futuro, substituirá alguns modelos 
clássicos de ensino. A USP e FGV, duas renomadas 
instituições de ensino de qualidade no Brasil, já lançaram 
seus cursos a distância como prova de credibilidade do 
sistema. No Reino Unido há mais de 2 milhões de alunos 
inseridos neste método de aprendizagem. É  um caminho 
sem volta”, garantiu Furquim.
 O advento da internet criou um cenário totalmente 
novo para a educação a distância. Não se trata mais 
de realizar estudos por meio de materiais impressos 
tradicionalmente, mas utilizar a rede mundial de 
computadores e demais avanços tecnológicos nas 
telecomunicações para qualificar pessoas. “Esse 
modelo elimina dificuldades como estacionar um 
carro nas grandes metrópoles, além de reduzir o custo 
de alimentação dos alunos e, com isso, o que sobra é 
ganho de tempo. Se analisarmos o mercado nacional de 
consórcios, em termos de pessoas envolvidas, chegamos 
a um número em torno de 100 mil profissionais. O nosso 
desafio é treinar esse público”, alertou.
 Dentro deste contexto, essa plataforma de ensino se 
adapta perfeitamente para atender a demanda crescente 
de aperfeiçoamento nas vendas de consórcios. “Isso inibe 
obstáculos em caso de turnover (rotatividade de pessoal), 
por exemplo, a cada novo funcionário disponibilizamos 
um login e senha para que ele seja rapidamente 
capacitado. É tão simples quanto preciso”, afirmou 
Furquim que desenvolveu uma ferramenta com o mote 
‘Consórcio com  Tudo!’, em parceria com a Didáctica e a 
ABAC.
 Para o sócio da Didáctica, Gustavo Pierini, a ideia 
de uma plataforma específica para o setor nasceu com 
base no crescimento do mercado de consórcios, em que 
cada vez mais a mão de obra precisa ser rapidamente 
qualificada para acompanhar o desenvolvimento do 

Sistema: “Esse modelo de aprendizado, que é um ensino 
vivo e com quebra de padrões estáticos, torna o ambiente de 
conhecimento mais dinâmico e atraente”.
 Os cursos presenciais exigem altos investimentos 
e atendem somente parte das equipes enquanto, na mão 
contrária, o ensino a distância trabalha a interatividade 
com praticidade. “É possível personalizar a ferramenta, usar 
recursos de chat e criar ações que atraiam equipes para esse 
movimento lúdico de aprendizado”, defendeu Furquim.
 A convergência no ambiente empresarial, segundo 
ele, é cada vez mais um caminho sem volta. “Está totalmente 
alinhado com as perspectivas de futuro em termos de 
comunicação com funcionário, além de respeitar o ritmo 
individual de cada participante e, no fim de cada módulo, 
para não ficarmos somente dentro dos preceitos teóricos, 
aplicamos uma avaliação individual para cada participante. 
O futuro treinamento empresarial no ambiente tecnológico é 
uma grande possibilidade de colher bons resultados e o futuro 
é agora”, assegurou Furquim.

Empresas economizam 
com educação a distância para treinar equipes de venda

Diferenciais na educação tecnológica

Pedro Furquim 
sócio diretor

Furquim Consulting

ADmiNiSTrADorES

Acesso individual com login e senha

Direcionamento para o curso customizado 
conforme a necessidade

 A velocidade do curso é ditada pelo aluno, 
que recebe uma avaliação no término sobre 
sua performance

Plataformas sempre atualizadas e abastecidas 
com conteúdo de interesse

Inserção de notícias e esclarecimentos via chat
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Luciano Pires pode ser classificado como 
provocador nato de mudanças e, quando 
requisitado, não mede esforços para instigar o 
pensamento coletivo. Com a pergunta “Entre 
medíocre e idiota, onde você se encontra?”, 
ele tratou, durante sua palestra no XXXV 
CONAC, sobre escolhas pessoais e, mais 
do que isso, como elas podem transformar 
a vida de um indivíduo. “Não tenho dúvida 
de que uma empresa composta por gente de 
talento está fadada a criar o caminho para o 
sucesso”, exemplificou Pires.
 Mestre em criar uma aura instigante 
com irreverência, o palestrante usou filosofia 
ao discutir o que faz uma pessoa ser 
agradável, útil e atraente enquanto outras são 
inúteis, desagradáveis e repulsivas. Citando 
o pensador Thomas Fuller, partindo da 
premissa que “quando a paixão entra pela 
porta principal, a sensatez foge pela porta dos 
fundos”, Pires defendeu o princípio básico de 
escolha nas relações como ambiente ideal 
de felicidade. “Pessoas nutritivas agregam 
na vida do semelhante e o que define essa 
atratividade individual independe de 
formação teórica. Pessoas gostam de gente 
informativa, confiável e articulada”, ressaltou 
Pires.
 A apresentação de Luciano Pires 
sobre ‘Vendedor Nutritivo’ focou também a 
questão da construção de relacionamentos 
entre fornecedores e clientes. Segundo ele, 
técnicas podem ser aprendidas, habilidades 
podem ser desenvolvidas, mas as questões 
relacionadas a personalidade, caráter, valores 
e convicções são as que não podem ser 
comercializadas. “Precisamos usar a paixão 
como aliada, pois é um sentimento que nutre 
o corpo e alma. Isso melhora o desempenho 
em nossos afazeres”, destacou.

 Uma pesquisa norte-americana 
usada como exemplo por ele mostrou as 
6 coisas que atraem uma mulher: posses, 
poder, fama, aparência, exclusividade e 
personalidade. “99,9% das pessoas comuns, 
como nós, têm somente a personalidade 
como atributo para poder conquistar 
pessoas. Traga isso para seu universo e use 
para conquistar vendas. É um diferencial que 
todos possuímos”, garantiu.
 O conceito de “gente nutritiva” foi 
colocado em prática na palestra com um 
exercício com a plateia, tendo como projeção 
uma porta com fechadura. Em seguida, o 
palestrante propôs uma situação: “Imagine 
alguém que você gosta muito abrindo essa 
porta, indo em sua direção, e como serão 
seus próximos 15 minutos? Agora, em 
direção oposta, imagine o contrário: um 
inconveniente chegando até você e como será 
o aproveitamento deste mesmo tempo? Ele 
não roubará só seu humor, mas também uma 
fração importante de sua vida”, assegurou 
Pires.
 Para ele, ninguém tem o direito 
de desperdiçar o tempo de vida de um 
semelhante. “Pessoas nutritivas são 
agregadoras e o ser humano gosta desse 
compartilhamento fraterno de sentimento 
com o próximo. Quando trabalhamos esses 
pontos, de maneira equilibrada, nos tornamos 
nutritivos. No ambiente profissional isso 
melhora nossas metas, vendas e ambições”, 
garantiu.

A força da personalidade individual 
como ferramenta para vendas

Luciano Pires

VENDAS

executivo de marketing  e 
palestrante
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A palestra do professor da FGV, Onófrio Notarnicola Filho, 
durante o XXXV CONAC, trouxe para ”o centro do tabuleiro” 
do debate uma definição simples sobre a prática da “Gestão de 
Vendas com CRM - Canais de Relacionamento e Telemarketing 
de Apoio a Vendas”. A “tradução” desse enunciado um tanto 
complexo é: um meio abrangente de gerenciar o relacionamento 
com clientes em potencial para benefício mútuo e duradouro.
 Ele aproveitou o espaço para reativar a memória dos 
participantes, perguntando: “Qual a importância do vendedor?” 
Em seguida, apresentou exemplos históricos como mascates, 
caixeiros viajantes – profissionais de vendas do século XIX e 
início do XX – até chegar ao modelo atual, que tem recursos do 
universo tecnológico. “Todos nós somos vendedores. A profissão 
teve altos e baixos, mas sempre permaneceu em evidência. Isso é 
um fato inegável”, assegurou Notarnicola Filho.
 Para o especialista, um cliente inadimplente, que gera 
custos para a companhia, deve ser olhado de maneira estratégica. 
“O cliente hoje dispõe de um grande poder, inclusive devemos 
sempre revisar que tipo de público desejamos em nossas carteiras. 
Quanto mais rápido acertarmos na escolha, mais o retorno será 
garantido”, enfatizou Notarnicola Filho, defendendo que “o 
vendedor hoje é a porta de entrada no sucesso das organizações”.
 O mundo como funcionava no passado, segundo ele, é 

rapidamente esquecido pelo uso progressivo da tecnologia. 
Um exemplo clássico está no curta metragem “O monge e 
o helpdesk” – apresentado pelo professor – que mostra de 
maneira clara a experiência com a implantação de uma 
nova tecnologia, o computador, e as consequências para os 
usuários.
 A situação representada no vídeo é a que, por 
analogia com o computador, teria acontecido um impacto 
confuso, na Idade Média, quando se introduziu uma 
nova tecnologia chamada ‘livro’. O helpdesk apresenta, 
de maneira cômica, a dificuldade de entendimento sobre 
o armazenamento de dados no impresso. Em seguida, é 
ensinado pelo monge como folhear e também que as páginas 
escritas são seguras em termos de armazenamento de dados 
- que não se apagam quando o livro se fecha.
 Na prática, o exemplo adotado mostra a adaptação 
do ser humano em relação às novidades e evolução do 
seu tempo. “Aprendemos que a tecnologia deve respeitar 
o cliente, ou seja, é preciso respeitar o limite individual 
de acompanhamento do seu público ao implementar 
novidades”, relatou Notarnicola Filho.
 O cliente precisa enxergar valor naquilo que 
entregamos e, segundo o professor, a chave do sucesso está 
no comprometimento de estabelecer uma relação natural: 
“Quando fazemos algo diferente, de maneira personalizada, 
conquistamos a confiança do nosso público-alvo. Criar 
esse vínculo de boa relação é fundamental no processo de 
vendas”.
 Os modernos sistemas de CRM, que capturam 
informações relativas às interações com cliente e as integram, 
devem ser utilizados, segundo ele, para articular todos os 
setores de uma empresa no processo da conquista. “Tudo 
deverá estar integrado de forma harmoniosa, inclusive o 
telemarketing pode ser usado como aliado em termos de 
ganho de tempo. O que precisa ficar claro é a integração 
entre os setores, como meio conjunto para se obter sucesso”, 
recomendou o professor.

Onófrio Notarnicola Filho
professor da FGV

Tecnologia 
deve acompanhar os anseios dos clientes

VENDAS
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O coaching como ferramenta para desenvolver habilidades e 
alcançar objetivos, explorando ao máximo o potencial 
criativo, intelectual e emocional, promovendo uma 
grande mudança tanto na área pessoal quanto na 
profissional, ganhou destaque no XXXV CONAC 
com a palestra de Ana Artigas, psicóloga com 
MBA Internacional em gestão de negócios e com a 
certificação internacional de coaching para executivos.
 Ana enfatizou: “Eu aprendo com meus clientes 
todos os dias e minha proposta no congresso é que 
ao término todos saiam melhores do que entraram”, 
propôs a especialista. Em sua palestra, ela tratou de 
temas como inteligência relacional e coaching.
 Para ela, em primeiro plano, é sempre importante 
saber o que sua equipe fala sobre ‘você’, e, mais que isso, 
que conheçamos nossos pontos a serem desenvolvidos 
para nos tornarmos pessoas melhores. “O coaching é 
uma parceria entre o coach (profissional) e o coachee 
(cliente) que ajuda a produzir resultados e nos tira de 
um impasse. Ele ajuda a tornar o profissional melhor 
naquilo que pode ser e potencializa escolhas em prol 
de mudanças”, explicou Ana.

Ana Artigas
psicólologa com MBA internacional

 No campo prático, ela elaborou uma dinâmica pedindo 
aos participantes que escrevessem o que as pessoas diriam sobre 
você e, em seguida, solicitou que todos conversassem com o 
colega ao lado: “O resultado nos aponta a importância de saber 
sobre si mesmo para que, assim, possamos provocar mudanças 
positivas”.
 Ana projetou uma ostra, durante sua apresentação, 
explicando que a pérola é o resultado de uma reação natural 
do molusco contra invasores externos, no caso a entrada de um 
grão de areia. Ao defender-se, a ostra ataca o invasor com uma 
substância segregada pelo manto chamado nácar ou madrepérola 
- essa substância cristaliza-se rapidamente, isolando o perigo 
e formando uma pequena bolota rígida. A cada 10 mil ostras, 
somente uma consegue formar uma pérola. “Fazendo um 
paralelo com o coaching, a ostra quando cutucada provoca uma 
transformação. Esse é o princípio que provocamos, um processo 
que o tira do estado atual e coloca no desejado – como faço para 
me tornar melhor”, enfatizou a palestrante explicando que “esse 
é um processo eficaz para pessoas em todos os níveis”.
 A metodologia de coaching foi desenvolvida de uma 
forma que as respostas foram buscadas dentro do próprio 
individuo, e em que o esclarecimento devido se encontra em 
cada um. “Quando lidamos com pessoas é importante termos 
cuidado, atenção e profundidade. Para executar um bom 
trabalho nesta área, é preciso qualificação, uma vez que lidamos 
com direcionamento e orientação”, defendeu Ana.
 Segundo ela, nesse assunto se trabalha como é possível 
resolver algo e de que forma, com foco no hoje, além de tratar o 
que é preciso fazer para se desenvolver. “Lidar com a resiliência 
é a ‘ areinha’ do vendedor e é preciso administrar, pois só assim 
atingimos os objetivos de maneira eficaz”, ensinou a especialista.

ostras e vendedores:
 a transformação como ferramenta         
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o poder das palavras para 
impulsionar vendas

Gilberto Cury 
presidente SBPNL

Como a ‘Programação Neurolinguística (PNL)’ 
pode facilitar o relacionamento entre indivíduos 
no ambiente social? A pergunta, a princípio 
complexa, foi trabalhada por Gilberto Cury, 
presidente da Sociedade Brasileira de Programação 
Neurolinguística (SBPNL), durante o XXXV 
CONAC e prendeu a atenção dos participantes.
 O especialista leu um texto sobre o paradoxo do 
tempo, onde o antagonismo preenche uma parcela 
importante dos afazeres da humanidade. “Sempre 
temos mais, no mundo atual, com a sensação de 
menos – seja no tempo ou nas questões materiais. 
Isso é um fato corriqueiro na vida pessoal”, frisou 
Cury.
 Para ele, quanto mais competente o contingente 
de uma empresa, maior o seu sucesso em termos de 
crescimento. Segundo uma pesquisa da Universidade 
de Harvard, mais de 70% das pessoas sofrem com 
problemas em se comunicar. Com intuito de 
simplificar, Cury trabalhou de maneira prática 
conceitos sobre a palavra ‘não’ que, segundo ele, 
deve ser substituída no cotidiano pelo pensamento 
afirmativo. “Ao invés de dizer ‘não quero atrapalhar’, 
todos podemos trocar pelo ‘posso ajudar?’. O uso 
adequado da linguagem nos facilita nas relações em 
todos os setores de nossa vida”, ponderou.
 Ainda sobre o poder das palavras, o palestrante 
explicou que uma frase contendo a palavra ‘mas’ 
diminui substancialmente o valor do complemento 

de uma sentença. “Em vez de usar uma sentença 
adversativa, o interessante é trabalharmos uma aditiva 
que pode ser acrescida por ‘e’ na construção da frase”, 
indicou Cury. 
 O nome Programação Neurolinguística 
resume seus três pilares de sustentação. O neuro remete 
à mente, onde são processadas nossas experiências 
por meio dos cinco sentidos. Já a linguística refere-se 
à linguagem ou a outras formas de comunicação não 
verbal. O termo programação pode ser entendido 
como uma comparação entre a mente humana e um 
computador: o cérebro é o “hardware”, enquanto 
a mente, os pensamentos e os comportamentos 
compõem o “software”, ou seja, o programa que define 
como o computador interpreta os dados recebidos.
 A PNL pode mudar padrões de 
comportamento no longo prazo e, através de suas 
ferramentas, o individuo pode livrar-se de medos, 
fobias, maus hábitos e compulsões. Dessa forma, 
melhora sua memória, diminui a ansiedade e 
aumenta a autoestima. “Criei em 1981 a Sociedade 
Brasileira de Programação Neurolinguística, cujo 
objetivo é desenvolver o aprendizado para fortalecer o 
crescimento de pessoas e organizações”.
 No campo das vendas, Cury diz que o vendedor 
“que só tem boca”, geralmente, vende mal. “É preciso 
saber ouvir, sendo que o resultado de sua comunicação 
é a resposta que ela provoca, independentemente da 
sua intenção. Franqueza nunca é o problema. Sendo 
assim, o importante é sempre saber a forma de dizer 
algo. Uma comunicação que flui de maneira agradável 
impacta em conquista de objetivos”, garantiu Cury.

VENDAS
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A palestra ‘Negociando para ganhar’, realizada 
no XXXV CONAC, trabalhou de maneira 
dinâmica como conseguir resultados em todas 
as negociações. Márcio Miranda, reconhecido no 
meio empresarial pela sua extrema habilidade, 
foi o palestrante e explicou a diferença entre 
um negociador profissional e um amador. “O 
profissional qualificado sempre propõe uma saída 
honrosa ao seu cliente. Isso faz toda a diferença no 
momento de uma tomada de decisão”, afirmou.
 Munido de um sistema ‘Sunvote,’ que envia 
resposta interativa portátil através de votação 
eletrônica, o palestrante questionou o público 
‘quantas negociações por dia cada um executa’.  A 
resposta: 70% dos presentes disseram que mais 
de 10 vezes. “A vida é uma grande negociação 
permanente, seja no âmbito pessoal ou 
profissional, não se enganem”, garantiu Miranda.
 Para ele, na área profissional, o sucesso está 
intrinsecamente ligado à habilidade de negociar 
de cada individuo. “Quanto mais preparado você 
se encontra, menos ansioso fica para conquistar 
uma transação de sucesso. Essa é chave para 
vender melhor”.
  A concorrência é algo presente e 
sempre existirá, segundo ele, que ressaltou: a 
diferenciação está na forma como cada um 
reage em determinada situação. “Para melhorar 

Pesquisa mostra: 
70% aplicam o princípio da 

negociação mais de 10 vezes ao dia

o ambiente de vendas é preciso explorar seu diferencial. Sanar 
dúvidas, além de excluir a insegurança do cliente, aumenta 
exponencialmente seu potencial de consolidar uma venda 
favorável”.
 Vendedores precisam reajustar os preços, compradores 
têm ordem expressa de segurar os custos - o resultado disso é 
negociação. “É preciso estar preparado para esse tipo de situação 
que, cada vez mais, é recorrente no ambiente empresarial. Um 
dos caminhos é saber agregar valor”, frisou Miranda.
 Uma das formas mais claras de entender esse 
processo, em termos práticos expostos na palestra, é lembrar 
que cada produto possui um valor diferenciado de acordo 
com a necessidade individual de cada um. “É preciso entender 
que valor é algo diferente para cada um de nós e potencializar 
vendas é saber argumentar com diferentes tipos de público”, 
ressaltou.
 Com o recurso da votação “eletrônica”, Miranda 
perguntou aos presentes quais são as 3 maiores dificuldades para 
uma negociação: 49% responderam que é a falta de informação, 
40% elegeram o despreparo de técnicas em negociação e 30%, 
a insegurança. Esses foram os principais entraves classificados 
pelo público. “Uma das formas mais objetivas de vencer esses 
anseios é se antecipar e estar sempre preparado”, aconselhou 
Márcio Miranda.

Márcio Miranda
especialista em negociação
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De uma forma surpreendente e provocadora, a palestra 
de Claudio Diogo no XXXV CONAC forneceu 
técnicas de como potencializar clientes de forma 
encantadora. Os participantes foram instigados 
a pensar sobre os conceitos que transformam o 
“atender” em “entender” seu público. 
  “O pai sempre quer um filho 
médico, engenheiro ou advogado, mas jamais 
vendedor. 
Você já viu um pai orgulhoso apresentar seu 
filho assim: ‘esse é um grande vendedor?’ Isso 
explica, em alguns pontos, porque algumas 
empresas erroneamente não investem em 
profissionais do setor”, ressaltou Diogo.
  Ele contou sua experiência 
com a venda de rosas em semáforos que, pela 
adoção de estratégia errada, não deslanchava. 
“Um dia, quando fui ofertar meu produto, um 
senhor disse que não gostava de rosas e muito 
menos de quem as vendia, mas ensinou que 
elas são incríveis para encantar e surpreender 
pessoas”, narrou Diogo, que teve um “estalo” 
para vender com essa observação e adequou seu 
discurso de venda para: “Aceita uma rosa para 
alguém importante em sua vida?” e o negócio 
começou a prosperar. “Aquele senhor me fez 
aprender a encantar o cliente e, quando isso 
acontece, o resultado é instantâneo”, contou.
  Outro case apresentado, de 
maneira cômica e fictícia, foi sobre as indústrias 
Linea 1000, que dominavam o mercado de 
chicotes para charretes, antes da Revolução 
Industrial, no século XIX. “Em qualquer lugar 
do mundo, o mote ‘nosso negócio é chicote’, 
era entoado como um mantra. Eles detinham 
95% do mercado. Com o lançamento do carro o 
mercado mudou, mas a empresa não se adaptou 

e o império quebrou”, ilustrou o palestrante, 
que ensinou: “Profissionais de sucesso têm o 
foco do cliente, ao invés de no cliente”.
 Para ele, vender é a melhor maneira 
de ajudar pessoas a tomar a decisão certa. “Para 
bom vendedor, dinheiro é consequência. A 
partir do momento em que uma equipe de 
vendas conhece profundamente seu produto, 
ela transmite e conquista. Preço também 
não é importante, pois se fosse todos os itens 
mais vendidos seriam os baratos, não é?”, 
questionou Diogo.
 O autor de “V.E.N.D.E.R. Mais 
e Melhor”, livro prático sobre técnicas 
de vendas, que é adotado por inúmeras 
empresas do varejo como instrumento de 
capacitação e de orientação para as equipes 
de vendas, defendeu a preparação do 
profissional. “Uma pequena fatia de pessoas 
quer comprar consórcio quando sai de casa 
e ainda existe gente que não percebeu isso. 
O que as pessoas querem é o benefício que 
o consórcio pode trazer. Essa é a diferença, 
trabalhe o benefício”, pontuou o palestrante.
 Diogo dividiu o consumidor 
em delegáveis, sustentáveis e potenciais. 
“Delegáveis são 55% das pessoas que querem 
preço, prazo e rapidez; 30% estão na categoria 
dos sustentáveis, que buscam fornecimento, 
qualidade e desempenho e, nos 15% restantes 
estão os potenciais que olham parceria, lucro 
e solução. É preciso saber interpretar os 
anseios. O cliente que compra consórcio, 
o faz sempre pelo benefício e não pelo 
custo. Para encantar, a dica é trabalhar esse 
conceito”, recomendou Diogo.

 “Para vender consórcio, o 
foco deve ser o benefício”

Claudio Diego

VENDAS

administrador de empresas
e escritor
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O Sistema de Consórcios é atraente para empreendedores, mas cuidado:  
para empreender com sucesso nesse setor é preciso ter atenção a itens como 
planejamento e fluxo de caixa, além de evitar que se misture os recursos 
da pessoa física com os da administradora. O alerta foi feito por Eduardo 
Koji Fukuyama, do Sebrae SP, especialista no assunto, durante a palestra 
“Empreendedorismo: da Visão à Realização”, proferida no XXXV CONAC.
 Na visão de Fukuyama, é muito mais fácil ser empresário do que 
empreendedor: “É possível constituir uma empresa em pouco tempo. Mas ser 
um empreendedor requer trabalho constante e atenção a detalhes, uma regra 
que vale para todas as áreas, incluindo o Sistema de Consórcios”, afirmou.
 O especialista do Sebrae enxerga como os principais desafios para 
o empreendedor a necessidade de gerenciar o fluxo de caixa e o controle dos 
custos fixos. Segundo ele, “é comum encontrar candidatos a empreendedor no 
Sistema de Consórcios que se entusiasmam com a entrada futura de recursos 
e esquecem de administrar adequadamente o caixa”.
 Ele recomendou aos empreendedores que planejam entrar no setor 
atenção também para a situação da economia brasileira: “É fundamental 
saber de que maneira o cenário macroeconômico pode impactar o negócio. O 
empreendedor que sonha em administrar consórcios precisa estar atento, por 
exemplo, à uma possível elevação dos juros no País. Essa situação tem reflexo 
direto no Sistema, já que o financiamento mais caro pode tornar o consórcio 
mais atrativo para o consumidor”.
 Eduardo Fukuyama disse também em sua palestra que um vendedor 
de cotas de consórcio pode se tornar um empreendedor de sucesso no setor, já 
que conhece tecnicamente o funcionamento do negócio, mas precisa buscar 
orientação para que sua entrada no mundo empresarial seja bem-sucedida: 
“Administrar uma empresa requer atenção para pontos que vão muito além da 
parte técnica, como cuidados com Finanças, Marketing e Recursos Humanos, 
entre vários outros pontos. Por isso, é importante ter apoio e direcionamento, 
que são oferecidos por entidades como o Sebrae e várias outras instituições”.
 O mais importante, na avaliação de Fukuyama, é ter o 
empreendedorismo “correndo nas veias”, uma característica própria 
de algumas pessoas que inclui persistência, autoconfiança, busca de 
oportunidades, mas também exige preparo: 
“Assim, é possível ser um empreendedor de 
sucesso, em qualquer área de atuação. No 
caso dos consórcios, as oportunidades estão 
aí e os empreendedores são bem-vindos. 
Mas é preciso preparo, para que o sonho se 
transforme em realidade e o empreendedor 
tenha sucesso – o que beneficia não só a ele, 
mas também a todo o Sistema”.
 

Empreender, sim
Mas sem esquecer de se preparar.

Koji Fukuyama
especialista SEBRAE SP



Equipes altamente eficazes são aquelas que têm propósitos e 
objetivos claros, e onde seus membros se comunicam 
em um ambiente de respeito e confiança. A consultora 
de Recursos Humanos do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), Gilvanda 
Figueirôa, trabalhou de maneira prática em seu painel 
no XXXV CONAC o conceito de liderança ideal que 
deve nortear as corporações.
 Dentro de uma divisão lógica de perfis, nomeados pela 
especialista como “autocrático”, “liberal” e “democrático”, 
Gilvanda questionou qual desses tipos seria o melhor 
líder para uma empresa. “Todos os estilos de liderança 
se completam, até porque devemos agir no ambiente de 
trabalho considerando o estilo mais adequado em cada 
determinada situação. Aquele que sabe se adaptar às 
mais diversas  circunstâncias e consegue fazer a leitura 
precisa do momento se destaca”, alertou.
 Para ela, o papel esperado do líder é motivar pessoas 
para que os resultados agreguem no coletivo. “Motivação 
é um impulso, um sentimento, que leva uma pessoa a 
agir de determinada forma. Sob determinado estímulo, 
o individuo fica propenso a tomar atitudes, agindo ou 
deixando de agir. O bom líder sabe se adaptar às mais 
diferentes situações e, de maneira objetiva, implementa 
com naturalidade suas ideias”.
 Uma forma de alcançar o resultado almejado, segundo 
ela, é considerar o momento de vida de cada membro 
de sua equipe. “Os integrantes das equipes de alto 
desempenho são seguros sobre a razão da sua existência, 
sabem o que estão fazendo e a importância de fazê-lo 
com responsabilidade. O papel do líder, neste momento, 
é somente fazer a leitura correta para manter seu 
time alinhado de acordo com os anseios de cada um”, 
pontuou Gilvanda.
 Embora essas equipes possam ter um líder, as 
responsabilidades da liderança são compartilhadas 
entre seus membros e variam de acordo com as 
metas estabelecidas diante de determinada situação. 
“Precisamos entender bem essa lógica, pois só assim 
conseguiremos transformar grupos em equipes que 
atinjam resultados comuns. Bons gestores fazem pessoas 
se sentir no centro das decisões e não na periferia. 

É importante que cada um saiba que faz diferença para o 
sucesso de uma organização”, exemplificou Gilvanda.
 Uma sinergia deve ser estabelecida com base nas 
diferenças existentes entre os membros da equipe. Nesse 
contexto, um dos grandes entraves da atualidade está na 
retenção de talentos. “A questão financeira, principalmente 
para o jovem, tornou-se algo secundário. É preciso integrá-
lo como peça fundamental, mais que isso, valorizar sua 
importância como membro da empresa. Grandes feitos só 
são realizados quando todos os envolvidos estão olhando 
para o mesmo propósito”, lembrou.

Gilvanda Figuerôa
Consultora SEBRAE SP

“Líder ideal
 é aquele que se adapta”

VENDAS
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ABAEC redobra atenção aos detalhes da lei

A ABAEC (Associação Brasileira de Advogados de 
Empresas de Consórcio) observa com satisfação o 
crescimento do Sistema, mas considera que ainda existe 
muito espaço para o desenvolvimento do setor. Com essa 
visão, afirma Vanessa de Castro Cavalcanti, presidente da 
diretoria executiva da associação, “a entidade trabalha com 
uma agenda de eventos que inclui congressos, palestras e 
workshops com o intuito de difundir o instituto do consórcio 
e dividir com os associados e interessados experiências e 
conhecimento sobre o setor”. 
 Nessa linha, a entidade realizou em abril, 
paralelamente ao evento da ABAC, o XXVII CONAEC 
(Congresso Nacional dos Advogados de Empresas de 
Consórcio), na Ilha de Comandatuba - Bahia, que debateu 
temas importantes para o Sistema.
 O CONAEC faz parte da estratégia de atuação 
da ABAEC, que leva em conta a necessidade de ampliação 
da divulgação das vantagens em se fazer um contrato de 
consórcio. Vanessa Cavalcanti enumera algumas dessas 
vantagens: ”O contrato de consórcios não cobra juros, 
o que a maioria das pessoas não sabe. É extremamente 
mais vantajoso pelo baixo custo se comparado com o 
financiamento bancário, em que são agregados juros 

remuneratórios, comissão de permanência etc”.
 Ela recorda também que, como ainda existem 
dúvidas sobre o funcionamento do Sistema de Consórcios, 
“ainda há alguns questionamentos com relação ao momento 
de devolução da parcela, em caso de consorciado excluído 
e também com relação ao que deve ser feito no caso de 
desistência”.
  Com relação aos associados, segundo ela, os 
questionamentos mais frequentes se referem à adequação 
dos procedimentos às circulares 
do Banco Central, viabilidade das 
medidas judiciais, tratamentos 
de recursos não procurados e 
possibilidade de aglutinação de 
cobrança de cotas diferentes, entre 
outros.
 Na avaliação de Vanessa 
Cavalcanti, é importante também 
esclarecer os juízes em relação 
ao Sistema, para que eles tomem 
conhecimento do que está disposto 
na lei que regula o setor, “uma vez 
que ainda temos julgados contrários 
à regulamentação descrita pela 
legislação, como nos casos em que 
se determina a restituição imediata 
das parcelas pagas aos consorciados 
desistentes”.
 Ela também considera que a lei deveria ser mais clara 
com relação à aplicação, na prática, do disposto no art. 22, § 
3º da Lei 11.795, que trata da possibilidade de o consorciado 
usar o crédito para quitar financiamento de sua titularidade, 
uma vez que, para fazer o pagamento, a administradora de 
consórcios exige que o gravame de alienação fiduciária se 
encontre em seu nome. A lei também se omitiu, na opinião 
da presidente da ABAEC, “no que se refere à liberdade das 
administradoras em fixar a taxa de administração, questão 
que gerou inúmeras discussões, sobretudo no STJ”.
  Vanessa  Cavalcanti afirma também que a ABAEC 
está atenta à questão do seguro de quebra de garantia e vida 
em grupo que é contratado pelas administradoras em favor do 
grupo de consorciados. “Este instituto é extremamente salutar 
para a saúde financeira do grupo, além de trazer benefícios ao 
consorciado. Todavia, também não foi trabalhada no texto da 
lei”, afirma a presidente da ABAEC.

O XXVII CONAEC (Congresso Nacional dos Advogados 
de Empresas de Consórcio) marcou a volta da realização 
do evento paralelamente ao CONAC, e foi um sucesso: 
palestras e debates realizados durante o Congresso 
promovido pela ABAEC (Associação Brasileira dos 
Advogados de Empresas de Consórcio) foram assistidos 
por dezenas de profissionais da área.
 Os temas das palestras do CONAEC abrangeram 
“Adimplemento Substancial e Recuperação de Crédito”, 
pela Dra. Elizete Scatigna; “Executoriedade do Contrato 
de Consórcio”, Dr. Alberto Branco Júnior; “Lavagem de 
Capital”, Dr. Fernando Santana Rocha; “Evolução Histórica 
da Lei de Consórcio e suas Implicações na Jurisprudência 
Atual”, Dr. Flávio Pimenta. 
  Também foi realizado debate sobre “Temas 
Controvertidos da Matéria de Consórcio”, Dr. Fabiano 
Lopes Ferreira, presidente do Conselho Nacional da 

Vanessa de Castro 
Cavalcanti

presidente da diretoria 
executiva ABAEC

LEGiSLAÇÃo

Sucesso em Comandatuba
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O trecho da letra de um clássico da música 
popular, “quem não gosta de samba bom 
sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente 
do pé”, foi ilustrado com propriedade pelo 
carnavalesco da Unidos da Tijuca, Paulo 
Barros. Conhecido pela ousadia e inovação na 
Marquês de Sapucaí, palco  mais famoso do 
Carnaval do mundo,  o palestrante deu o tom 
na palestra “Desconstruir é o Segredo” durante 
o XXXV CONAC. 
  Barros começou como estudante de 
arquitetura, foi comissário de bordo da extinta 
Varig e como tinha uma relação próxima de 
amor incondicional com o carnaval, resolveu 
apostar suas fichas em algo em que vislumbrou 
a possibilidade de inovar. Resultado: tornou-se 
um dos maiores nomes do Carnaval no Brasil, 
além de quesito nota 10. “O carnaval sempre 
esteve presente em minha vida, por geografia 
(sou nascido no Rio de Janeiro) e por família. 
Tudo que aprendi na Varig, uso na criação 
do meu carnaval, que nada mais é que uma 
empresa”, destacou Barros.
  Há horários e cronogramas a se 
cumprir em uma escola de samba que, 
segundo ele, é uma empresa constituída por 
funcionários que se enquadram dentro de 
regras de trabalho, com harmonia e cadência. 
“Poucos sabem, mas é uma disciplina de cada 
membro da escola de samba, independente 
de função, para que tudo saia de maneira 
eficiente. Temos almoxarifado, departamento 
de compras e outras repartições que devem 
funcionar em total sintonia. Montar um 
carnaval é contar uma história com começo, 
meio e fim”, explicou Barros.
  Para ele, o evento mais popular 
do Brasil é uma ópera de rua, cujo roteiro 
e organização são definidos dentro de 
parâmetros lógicos a partir da escolha 
de um tema. Com o questionamento dos 
padrões do carnaval, Barros foi revelando sua 
identidade e mostrando como o carnavalesco 
“desconhecido” do grupo de acesso em 2004 
superou os critérios subjetivos de avaliação 
e, a partir da sua técnica e competência, 
“desconstruiu” o carnaval e conquistou o 

Carnavalesco
título de vencedor de 2010 pela Unidos da 
Tijuca com o samba-enredo ‘É Segredo’. “O 
intuito do carnaval é ser claro e objetivo, 
dessa forma, o telespectador o compreende 
através de imagens. Eu mudei a ordem 
cronológica e passei a priorizar essa 
forma de contar a história”, revelou.
  Brincando com o imaginário 
do público, através de imagens e filmes 
que demonstram o valor da inovação 
em seus desfiles, Barros mostrou como 
fazer um espetáculo a partir do olhar do 
público e que os quesitos indispensáveis 
para este sucesso são motivação, confiança, 
comprometimento e liderança. Segundo 
ele, no grupo de elite do Rio de Janeiro há 
somente 14 vagas para as escolas de samba. 
“A lógica é muita parecida como a do 
futebol: não rendeu, você é naturalmente 
substituído. Para superar, é preciso fazer 
um trabalho diferenciado em qualquer 
área que exercemos na vida. Essa é minha 
dica pessoal”, recomendou Barros.
  Em 2004, ele despontou como 
grande organizador do desfile da Unidos 
da Tijuca, onde ficou até 2006, quando 
trouxe o tão falado carro DNA. Em 
seguida, teve uma pequena participação na 
Estácio de Sá, em 2006. Em 2010 aconteceu 
seu momento de maior reconhecimento: 
voltou a ser carnavalesco da Unidos da 
Tijuca, escola que o projetou como um dos 
mais criativos carnavalescos do Brasil, e 
acabou conquistando seu primeiro título 
no grupo especial do Rio de Janeiro. 
“Uma equipe comprometida leva qualquer 
empresa ao sucesso. É preciso ter percepção 
e preocupação com o olhar do outro. Para 
encantar quem vai ver, é preciso olhar com 
os olhos dele. Isso traz naturalmente o 
sucesso”, finalizou Barros.

Paulo Barros ‘sacode a poeira’ no CoNAC

Paulo Barros
carnavalesco 

moTiVACioNAL
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Paulo Barros
carnavalesco 

A palestra do mais famoso ilusionista 
brasileiro, Issao Imamura, encantou 
o público do XXXV CONAC. Sua 
habilidade técnica, usando a magia “a 
serviço da liderança”, misturou diversão 
com importantes ensinamentos que 
podem ser aplicados no dia a dia das 
vendas. “A intenção ou motivação 
naquilo que faço é inspirar pessoas para 
que compreendam o poder de encantar”, 
disse.
 Imamura, com números de 
mágica e ensinamentos, defendeu 
que empresas precisam desenvolver 
seus funcionários com estratégias, 
treinamentos e imersões.  “Se errar é 
humano, encantar é a solução”, enfatizou. 
Ele explicou que em suas apresentações 
costuma fazer um número de mágica 
“onde supostamente se erra no resultado, 
mas logo se inverte o final e a expectativa 
do público, mostrando que sempre é 
possível alterar os rumos de uma ação”.
 Para ele, a aplicação da magia 
adaptada à vida das empresas torna-se 
exemplo de grandes avanços na relação 
entre os indivíduos e suas atividades. 
“Transformar a arte de entretenimento 
em inspiração sempre é um grande 
desafio e, mesmo usando técnicas, não 
acontece por acaso”, exemplificou.
 Com ajuda de voluntários da 
plateia, Imamura apresentou o quadrado 
das ilusões – dispositivo que mediante o 

magia de issao imamura 
transforma arte em entretenimento  

posicionamento das mãos cria um ambiente sobre diferentes 
formas do objeto. Quando ele ensina o truque, mesmo 
com a explicação e um pouco de treino, a dificuldade de 
execução aparece. “Isso mostra porque muitas vezes o 
vendedor não consegue aplicar uma teoria, pois na prática é 
preciso aperfeiçoar a execução”, ressaltou Imamura.
 Como último ato, ele apresentou uma figura 
de lagarta que, depois de rasgada, como símbolo de 
transformação, se reconstitui com uma chuva de papeis 
picados que voam pelos ares em formato de borboletas. “O 
principal ‘número’ de vocês está na possibilidade de oferecer 
oportunidades para que uma pessoa consiga adquirir um 
bem. Essa é a magia que está no dia a dia do mercado de 
consórcios, e isso é importante”, destacou o mágico.
 Imamura desperta nos participantes o sentimento 
de que, um mundo solidário, é possível através da melhoria 
da compreensão humana e do aprimoramento das ações no 
ambiente de trabalho. “Cada um deve fazer sua parte com 
dedicação e respeito, essa é a magia que está dentro de cada 
individuo. Ela promove mudanças espetaculares em todos 
os campos de atuação”, defendeu Imamura.
 Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo 
(USP), o mágico trocou a gravata e sua carreira jurídica para 
investir em uma área inexplorada no Brasil: a sofisticada 
arte do Ilusionismo dentro do conceito empresarial – um 
mix que trabalha mensagens de autoconhecimento com 
impressionantes truques. Esta ampla visão o levaram a 
receber diversos prêmios e reconhecimento no ambiente 
empresarial.

Issao Imamura
mágico ilusionista
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O Plano de Negócios e os controles internos das 
administradoras de consórcios são alvo de atenção do Banco 
Central, mas são importantes principalmente para que as 
empresas do setor tenham sucesso em seus negócios, e não 
por eventuais problemas que possam ser detectados pela 
fiscalização.  
 Essa tese foi apresentada por Claudio Filgueiras 

Pacheco Moreira, chefe 
adjunto do Departamento de 
Supervisão de Cooperativas 
e Instituições Não Bancárias 
do BC (DESUC), e por 
Roberto Flávio Alves 
Cordeiro, gerente técnico 
regional do mesmo 
departamento, durante a 
palestra “A Importância 
do Plano de Negócios e 
dos Controles Internos 
para as Administradoras 
de Consórcios”, no XXXV 
CONAC.
“Nenhum de nós fica três 

meses sem acompanhar a movimentação de nossas contas 
correntes bancárias”, afirmou Claudio Moreira durante sua 
palestra. “Da mesma forma, as administradoras de consórcios 
devem estar sempre atentas ao que acontece nas empresas, 
realizando controles internos”. Ele considera que, de maneira 
geral, o setor tem atuado nessa direção, o que traz benefícios 
para o Sistema.
 O Plano de Negócios das administradoras, recordou 
Claudio Moreira, é acompanhado pelo Banco Central com 
base na Circular 3.433/09, que trata tanto da constituição 
e autorização de funcionamento do consórcio quanto da 
execução e supervisão desse plano. De acordo com Roberto 
Cordeiro, o BC não tem verificado problemas constantes 
nas administradoras em relação a esses planos. Além disso, 
esclareceu, a instituição não tem como meta punir quando 
constata problemas: “Recentemente tivemos o caso de uma 
administradora já autorizada que estava há anos sem atuar. 
Optamos nesse caso por orientar como retomar as atividades, 
sem a necessidade de cobrar a elaboração de um novo plano”.

 
 Claudio Moreira lembrou que o Plano 
de Negócios de uma administradora deve incluir 
desde o detalhamento da estrutura organizacional 
e especificação da estrutura de controles internos 
até as tecnologias a serem utilizadas na colocação 
do produto. Ele recordou também que deve fazer 
parte do plano a definição de padrões de governança 
corporativa, incluindo detalhes da estrutura de 
incentivos e da política de remuneração.
 Quanto aos Controles Internos, afirmou 
Claudio Moreira, a Circular 3.078/02 determinou 
os requisitos formais e normativos e os benefícios 
operacionais, que são obtidos com o controle de 
riscos operacionais, o conhecimento do cliente e 
as normas do COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), 
entidade privada sem fins lucrativos criada nos 
Estados Unidos para prevenir e evitar fraudes nas 
demonstrações contábeis de empresas.
 Para ele, é importante que as 
administradoras tomem cuidado principalmente 
em relação ao mercado informal, que cresce com 
a ascensão dos consumidores de menor renda que 
nem sempre têm como comprovar seus ganhos. “As 
administradoras de consórcios não podem deixar 
de lado o importante e crescente contingente de 
consumidores emergentes, mas têm que estar atentos 
em relação a eles”, disse Claudio Moreira. “Se um 
comprador tem um número exagerado de cotas, por 
exemplo, merece atenção. Não se trata de suspeição, 
mas da necessidade de ter filtros”.

Claudio Filgueiras Pacheco Moreira
chefe adjunto DESUC

Roberto Flávio Alves Cordeiro
gerente técnico regional DESUC

Planos de Negócios e 
controles internos, 
focos de atenção do BC

GoVErNANÇA
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As administradoras de consórcios ainda têm dúvidas em 
relação aos procedimentos a serem adotados quando o Banco 
Central solicita informações sobre a capacidade de pagamento 
dos consorciados ao aderirem a uma cota de consórcio. Para 
esclarecer parte dessas dúvidas, o XXXV CONAC realizou 
o painel “Verificação da Capacidade do Proponente”, em 
que participantes do mercado contaram suas experiências e 
procedimentos adotados no seu dia a dia. 
 Elaine Gomes, gerente do Departamento Jurídico 
da ABAC e coordenadora do painel, lembrou durante sua 
fala que as administradoras têm procedimentos e regras em 
relação ao assunto, mas nem sempre reúnem esse material em 
seu Manual de Procedimentos Internos. “Deve-se estar atento 
a esse ponto, para evitar questionamentos desnecessários 
do órgão fiscalizador. A experiência mostra que, o BC pode 
melhor avaliar o cumprimento das normas ao examinar os 
procedimentos estabelecidos pela administradora, de acordo 
com o valor e as características de cota vendida”.
 Na mesa de convidados do painel, Fabiano Lopes 
Ferreira, sócio diretor da Multimarcas e presidente do 
Conselho Nacional da ABAC, confirmou essa tese, contando 
sua experiência em relação ao assunto: “Em uma das auditoria 
de rotina do BC, explicamos os procedimentos adotados pela 
empresa para verificar a capacidade de pagamento de nossos 
consorciados. A Multimarcas, além de solicitar ao proponente 
declaração de que possui condições financeiras para assumir 
a obrigação perante o grupo, realiza um pós venda com 
gravação das orientações transmitidas ao consumidor.
 Também presente ao painel, Reynaldo Neves, 
gerente administrativo de Grupos da Disal, informou que  a 
administradora possui critérios e procedimentos, quando 
da venda da cota, visando resguardar a saúde financeira 
dos grupos e da empresa.: “Ao assinar o contrato, o cliente 
confirma que tem situação econômico-financeira que permite 
a aquisição da cota e informa também o rendimento mensal. 
Além disso, nosso sistema valida o CPF ou o CNPJ do 
proponente”.

 A Disal adotou também a política de entrar em 
contato com o cliente quando a primeira parcela estiver 
atrasada para saber os motivos do não - pagamento e, no 
caso de desistência, telefona para o consorciado para se 
informar sobre os motivos da decisão do cotista. 
 Suzana Soncin Gazola, diretora administrativa 
da Scania Consórcios, também falou durante o painel e 
disse que a empresa, mesmo com a preocupação de não 
dificultar a venda, realiza procedimentos  antes de aceitar 
um cliente para fazer parte de um grupo. “Decidimos 
realizar busca para saber se o CPF tem algum problema 
e, no caso dos que já são clientes, verificamos seu saldo 
devedor e comportamento de pagamento. Além disso, 
passamos a fazer consultas aos birôs de crédito”, relatou 
Suzana Gazola, que assegurou: a adoção dessa política não 
trouxe problemas para a conquista de consorciados.
 Por sua vez, Elaine Gomes recordou que o 
Documento 2080 - Posição de Cotas, de Grupos das 
Operações de Consórcio - Bens Imóveis e Móveis 
também conhecido como SAG é uma das  ferramentas 
à disposição das administradoras e deve ser utilizada 
quando da avaliação da capacidade de pagamento na 
venda de novas cotas para clientes pertencentes à carteira 
da administradora. O SAG é um sistema informatizado 
que permite padronizar o recebimento de informações 
prestadas obrigatoriamente pelas administradoras ao 
Banco Central.
 A plateia que assistiu ao painel apresentou 
dúvidas principalmente em relação às vendas de cotas pela 
Internet. As dúvidas foram respondidas por Fabiano Lopes 
Ferreira, para quem já existe certo grau de confiança na 
documentação gerada pela via digital: “O Banco Central 
não é resistente a esse tipo de inovação. Risco sempre há, 
mas ele não pode representar um obstáculo. Temos que 
lembrar que o e-commerce é irreversível e pode ser de 
grande valia para o Sistema de Consórcios”.

Como atender 
as exigências quanto
à capacidade do 
proponente Reynaldo Neves, Fabiano Lopes Ferreira, Suzana 

Soncin Gazola e Elaine Gomes
(da direita para esquerda)

39



Com entrada franqueada somente 
para mulheres, um mistério foi criado 
durante o XXXV CONAC: a palestra da 
psicóloga e sexóloga, Carla Cecarello. 
Como a equipe de reportagem que 
cobriu o evento é atenta aos movimentos 
e, para saciar a curiosidade dos que não 
entraram, infiltrou a talentosa jornalista 
mineira Joyce Afonso Rios, para ajudar 

a descortinar esta “expedição feminina” - o Clube da 
“Luluzinha” do CONAC.
 Sob o tema “A trajetória feminina na busca do 
parceiro ideal: de Homer Simpson a Christian Gray”, 
Carla traçou um paralelo com o best-seller ‘Cinquenta 
tons de cinza’ - primeiro volume da trilogia escrita pela 
autora britânica E.L James, que narra o envolvimento de 
um milionário dominador com uma jovem universitária 
tímida e inexperiente, que começa a ser envolvida por 
jogos eróticos. “A mensagem que precisamos captar é 
sobre a materialização utópica do parceiro ideal. É preciso 
saber lidar com nossas escolhas e melhorar nossa relação 
constantemente”, declarou a sexóloga.

Clube da “Luluzinha”, 
 Para ilustrar de maneira prática a situação, ela desenhou 
quatro pilares como base de constituição de uma relação: família, 
lazer, trabalho e sexo. “Esses fatores precisam estar em boa harmonia 
para manutenção de uma relação duradora e atraente. O sexo é fator 
importante dentro da relação e, quando não está bem, o jogo de 
sedução e uma boa conversa devem ser estabelecidos com o parceiro”, 
defendeu Carla.
 Por fim, a sexóloga ilustrou com uma imagem a diferença 
comportamental entre homem e mulher. “A figura masculina foi 
projetada com uma flecha no órgão genital, enquanto na mulher o 
indicativo foi colocado por todo o corpo. A natureza criou modos de 
agir e pensar totalmente diferentes, mas o importante é saber conviver 

Carla Cecarello
psicóloga e sexóloga

o grande segredo do CONAC é desvendado aos leitores

com as diferenças. A felicidade 
sempre depende de atitude quando 
algo está morno, portanto, abra 
a conversa e seduza sempre seu 
parceiro”, ensinou a sexóloga.

muLHErES



A máxima “brasileiro, um apaixonado por carro” 
ganha força a cada dia no País, mas o consumidor 
precisa estar atento para que a aquisição de um 
veículo não se transforme em dor de cabeça. Para 
que se evite essa armadilha são necessários cuidados, 
como lembrou o administrador de empresas 
especializado em mercado automotivo Guilherme 
Lippi, durante palestra no XXXV CONAC. 
 Em sua fala sobre o tema “Veículos: 
Procedência, Documentação, Estado e Avaliação”, 
o especialista afirmou que “o brasileiro entende 
culturalmente o automóvel como um patrimônio 
familiar, ou seja, algo muito importante. Nesse 

cenário é preciso estar atento a todos os detalhes. Uma vistoria qualificada 
do veículo, por exemplo, propicia segurança na transação de compra e 
venda do carro, trazendo uma garantia extra ao patrimônio”.
 A regra para gerir recursos próprios e de terceiros, segundo 
ele, é zelar pela segurança contínua dos processos no momento de uma 
transação. A vistoria é importante porque constata a existência do bem, 
confere as numerações de identificação de um veículo, tira fotos e verifica 
o estado de conservação do veículo. “Precisamos garantir vendas seguras 
e uma vistoria em que o custo relativo é adequado, proporcionando 
segurança adequada ao cliente. É preciso colocar no radar a minimização 
de riscos emergentes”, explicou Lippi.
 Um dado sobre o mercado brasileiro apresentado por ele mostra 
que somente 10% dos veículos no País são vistoriados. “De todos os 
avaliados, nesta base, 12% são recusados por irregularidades das mais 
diversas. O resultado é que 300 mil veículos (irregulares) voltam a circular 
anualmente”, afirmou.
 Ao adquirir um veículo usado, muitos não têm a preocupação em 
saber o que estão comprando. O excesso de confiança é um fator importante 
para a chamada ‘auto fraude’, que nada mais é que a manipulação de 
modelos para liberação de créditos em um valor mais elevado. “A vistoria 
age energicamente contra esse problema que está no cotidiano. De maneira 
prática, os envolvidos pegam um carro  popular e, na ficha de liberação 
de crédito, modificam seus atributos. Ao cruzarmos dados na vistoria e 
modelos, regularmente, captamos essas discrepâncias. Isso evita que se 
pague um preço não condizente”, alertou Lippi.
 

Proteção patrimonial 
colabora até com o sistema financeiro

SEGurANÇA

Guilherme Lippi
consultor e palestrante



O Banco Bradesco patrocina o CONAC 
desde 2007, parceria 
que perdura, segundo 
a instituição, devido à 
importância do evento que 
reúne as principais empresas 
do setor em torno de debates 
sobre temas relevantes como 
as melhores práticas de gestão, 
qualidade de vendas, retenção 
de clientes, entre outros.

  Este ano, o Bradesco  
marcou presença no encontro 
apresentando, na Sala 
Vip, opções de produtos e 
serviços específicos para as 
administradoras de consórcio 
como Soluções de Pagamento 
e de Recebimentos e Gestão 
de Caixa.

 “O CONAC é um evento 
de essencial importância por, 
principalmente, permitir a reciclagem 
dos profissionais da área de consórcios. 
A presença do Bradesco reforça o 
comprometimento e trabalho em favor da 
confiança e da credibilidade, qualidades 
essenciais ao setor e que fazem parte 
dessa trajetória de conquistas”, declarou 
Hélio Vivaldo Domingues Dias, diretor 
da instituição. 

Sala ViP do BANCo BrADESCo 
expõe serviços para administradores

mAPFrE  marca presença e fortalece relacionamento com setor

Líder no mercado de seguros prestamista e de quebra de 
garantia, a MAPFRE, empresa do Grupo Segurador 
Banco do Brasil e MAPFRE, esteve presente com um 
estande na XX ExpoCONAC e no XXXV CONAC. 
“Esse Congresso é um grande evento, que nos dá 
oportunidade de apresentar os nossos produtos e 
estreitar o relacionamento com o setor de consórcios”, 
ressalta Danilo Silveira, superintendente de Massificados 
do Grupo BB e MAPFRE.

  Dois produtos do Grupo tiveram destaque 
na ExpoCONAC, voltados às administradoras de 
consórcios.  O seguro prestamista e o SQG, um seguro 
de quebra de garantia, indeniza pelas perdas causadas 
por prestações não pagas após a contemplação. “Para 
nós, o evento é uma excelente oportunidade de mostrar 
ao público o nosso expertise e os diferenciais de nossos 
produtos”, ressalta Silveira.

  No Brasil desde 1992, a MAPFRE Seguros 
se destaca como um dos mais importantes players do 
mercado de seguros nacional. 

  Em 2010, a MAPFRE firmou parceria com o 
Banco do Brasil, dando origem ao Grupo Segurador 
Banco do Brasil e MAPFRE, o maior nos ramos em 

que atua. integram também a estrutura do grupo as empresas Brasil 
Assistência, MAPFRE RE, MAPFRE Serviços Financeiros e  Cesvi 
Brasil, além da Fundacíon MAPFRE.

EXPOCoNAC
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A KSL é uma empresa sólida que está no mercado há mais de 15 
anos, com foco nos objetivos propostos pelos seus clientes, sem 
nunca perder de vista a continuidade do relacionamento e o 
fortalecimento de sua marca.
 Este ano a companhia completou sua 12ª participação na 
ExpoCONAC. “Muito mais que expor nossos serviços, participar 
de um evento tão importante reforça ainda mais a parceria  
com clientes e amigos, além de estarmos atentos às novidades 
do mercado que atendemos e com o qual estamos em contato 
diariamente”,  diz Edemilson Koji Motoda, diretor do Grupo KSL.
 Com toda essa expertise em consórcio, aliada à alta 
tecnologia e recursos humanos altamente capacitados, a 
empresa reforçou sua parceria com clientes durante o congresso. 
“Fazemos acompanhamentos diários dos resultados obtidos 
em cada carteira, seja na área de recuperação de crédito seja em 
serviços de atendimento em geral, que servem de base para toda e 
qualquer estratégia adotada na busca constante da superação das 
expectativas de todos os envolvidos”, finaliza Motoda.

ESPAÇo KSL 

reforça relacionamento com o Sistema

As soluções oferecidas pela Cetip/CNseg, 
que mais uma vez marcou 
presença na ExpoCONAC, 
promovem segurança e 
agilidade em todo o processo de 
financiamento de veículos. 

  A presença no 
congresso da ABAC é 
importante, segundo a 
empresa, porque o evento reúne 
diversas instituições afins, 
com as quais Cetip/CNseg se 
relacionam frequentemente 
-- uma vez que, todos os dias, 
milhares de pessoas no Brasil 
adquirem um veículo por 
meio de financiamento e são 
beneficiadas pelo Sistema 
Nacional de Gravames (SNG) e 
pelo Sistema de Registro de 
Contratos de Financiamento 
de Veículos (SIRCOF). “A 
Cetip considera fundamental 

CETiP/CNSEG promove segurança no financiamento de veículos

acompanhar as tendências e participar das 
discussões sobre o mercado de consórcios”, 
afirmou Roberto Dagnoni, vice-presidente da 
unidade de financiamentos. No stand da Cetip/
CNseg, os participantes do CONAC foram 
informados dos sistemas que se ocupam do 
controle de financiamento de veículos e, além disso, 
conheceram alguns dos serviços oferecidos pela 
CNseg, como o Projeto Fronteiras, o SIBLOQ e as 
iniciativas para prevenção a fraude contra o seguro.
 O Projeto Fronteiras - uma parceria 
público-privado mantida entre o Governo Federal 
e a CNseg – possibilita a identificação de veículos 
em movimento, pela leitura da placa (que é feita por 
meio de câmeras de alta resolução), permitindo a 
verificação, em tempo real, da regularidade dos 
veículos.
 Já o SIBLOQ é um serviço que ajuda as 
empresas a respeitarem a lei do “não perturbe”, “O 
Congresso da ABAC nos possibilita acompanhar 
as necessidades e expectativas do mercado de 
consórcios em relação aos sistemas SNG e Sircof”, 
destaca Ricardo Romeiro, executivo da CNseg.
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Com experiência de mais de 20 anos em consórcios, a 
Consinco tem sua matriz em Ribeirão Preto, 
importante cidade do Estado de São Paulo.
 A Consinco apresentou dois produtos 
ao público que esteve no CONAC: o Cockpit-
BI, que permite definir as análises que melhor 
atendem os negócios utilizando padrões e 
conceitos de ferramentas personalizadas, que 
ajudam a alta gerência e direção das empresas 
nas tomadas de decisão; e o Auditoria SAG, que 
analisa os dados, demonstrativos e validações 
que serão efetuadas ao Banco Central, 
permitindo que o administrador tenha uma 
visão clara das análises efetuadas.
 

Com quase 30 anos de experiência, mais 
de 2 mil estações de software e 30% das cotas 
administradas pelo Siacon, a Aquarius é líder 
de mercado em desenvolvimento de software 
para administração de consórcios. 
 Essa liderança e o pioneirismo não 
estão presentes apenas em seus produtos. 
A empresa oferece uma série de serviços 
sinérgicos e complementares. Os clientes e 
parceiros recebem o apoio permanente da 
Aquarius, por meio de um leque abrangente 
de serviços de alta qualidade.“O CONAC, por 
ser o evento que reúne as administradoras 

de todo o País, é o momento ideal 
para apresentarmos nossos produtos, 
reforçarmos a identidade da Aquarius 
e fortalecermos a parceria com nossos 
clientes e amigos”, diz Luis Antonio Santos, 
sócio-diretor da empresa, que participou 
da ExpoCONAC.

AquAriuS é líder de mercado em desenvolvimento 

de software para consórcios

Produtos da ComPANHiA muTuAL atendem exigências do BC

ESPAÇo CoNSiNCo agrada visitantes na Ilha de Comandatuba

A Companhia Mutual atua no mercado 
de seguros desde 1973, com elevado 
investimento em instalações. Sua sede é na 
cidade de São Paulo e conta  com uma rede de 
filiais, com destaque para novas unidades em 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis 
e Cuiabá,  e  outras que serão implantadas no 
interior de São Paulo e em Salvador.
 Os produtos “consórcio” da 
empresa são formatados para atender as 
exigências que o Banco Central do Brasil 
faz às administradoras, reduzindo de forma 
significativa as despesas administrativas, 
gerando maior rentabilidade e garantindo 
total segurança. Além da estrutura jurídica, a 

empresa oferece ainda serviço especial de cobrança 
e recuperação de crédito, através da Funchal 
Cobranças, gerando maior agilidade nos processos.
 “Participar do CONAC é uma 
oportunidade de prestigiar o Sistema,  de grande 
importância para a economia nacional.”, afirma 
Paulo Rogério Marchi, Presidente do Conselho 
Administrativo da Companhia Mutual de Seguros.

EXPOCoNAC

 A Consinco tem profissionais 
qualificados e de know-how nos segmentos 
em que atua. A estrutura é composta por uma 
equipe comercial, área técnica de pesquisa e 
desenvolvimento, um time de implantadores 
e uma central de Service-Desk preparada para 
orientar os clientes.  “O CONAC foi um momento 
para estreitar laços, e gerar oportunidades de 
negócio”, resumiu Devair de Paula Maciel, diretor 
da empresa.
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ilha de Comandatuba 

e suas belezas inspiram participantes do XXXV CoNAC

Aldeia dos pescadores e portal da lama negra

Um dos passeios mais disputados nos 21 quilômetros de praia semideserta, 
em Comandatuba, é o de buggy. O trajeto que encanta pela natureza 
exuberante, onde ainda residem pescadores em casas bastante simples, 
possibilita que o turista conheça o famoso portal da Lama Negra medicinal 
(no sul da ilha) e ainda faça um pedido no “poço dos milagres”. 

Aos arredores, a areia branca é cortada pelos caranguejos ‘maria farinha’, 
berçários naturais de tartaruga e um mangue que atrai os olhares dos 
visitantes. Para quem opta pelo passeio no fim de tarde, o pôr do sol é um 
espetáculo raro que acompanha o visitante ao voltar à ilha.

Imagine um cenário formado por coqueiros 
centenários e extensos jardins tropicais. 
Assim é a Ilha de Comandatuba, um 
destino cada vez mais procurado por 
turistas de todos os gostos e idades, 
tendo mais de 80 opções de esporte e 
lazer, gastronomia de elevado padrão 
internacional e acomodações que 
atendem as necessidades e diferenças 
de gosto de cada um de seus hóspedes. 

  Singular e único traduzem o 
conceito estabelecido pela natureza 
exuberante que, em cada canto, revela 
uma surpresa agradável. A chegada 
ao Hotel Transamérica na Ilha, no 
município de Una (BA), proporcionou 
aos visitantes que estiveram no 
XXXV CONAC não só um momento 
único de planejamento estratégico no 
campo dos negócios, mas também 
uma opção incomparável de lazer. 

  Em primeiro lugar, todos foram 
impactados pela sua beleza natural: 
21 quilômetros de praia, 25 mil pés 
de coqueiros, gramados e flores 
por todos os cantos, que vêm sendo 
mantidos de forma irretocável 
pela administração do hotel. Esses 
caprichos da natureza aliados à 
excelente infraestrutura fizeram com 
que os hóspedes se sentissem durante 

o XXXV CONAC na “ilha da fantasia”. 
Resultado: produtividade plena nos 
painéis e debates do Congresso.
 Os participantes foram 
unânimes em elogiar o local do 
Congresso, destacando desde as 
instalações do recém inaugurado 
Centro de Convenções até a beleza 
e variedade de atrações que o hotel 
ofereceu, como o parque aquático e as 
praias. O entusiasmo que se espalhou 
entre os participantes já podia ser 
observado antes do início dos trabalhos 
– um grande número de congressistas, 
ao ter seus voos cancelados, se dispôs 
a rodar quase 12 horas de ônibus para 
chegar ao CONAC.
 Estratégias de aprimoramento 
nos negócios e descanso tornaram-
se as palavras-chaves no vocabulário 
de todos os participantes, até porque, 
em um ambiente tão prazeroso, o 
aproveitamento das palestras foi 
absoluto. Considerado um dos mais 
ousados projetos de resort no Brasil, 
o local está localizado em uma imensa 
área verde de 8 milhões de metros 
quadrados, no sul da Bahia, a uma 
pequena distância do continente. 
 

LAZEr
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Uma noite agradável em um grande quiosque marcou o jantar da 
segunda noite do XXXV CONAC, na Ilha de 
Comandatuba. Água de coco e pratos à base de 
pescados proporcionaram aos convidados uma 
viagem similar à visita a uma casa mais íntima 
de um simples pescador: papo descontraído, 
paladar rico e aromas de temperos variados 
dominaram o espaço com decoração típica. 
Todos foram convidados de maneira natural a 
degustar esse rico menu. 
 Quando o jantar terminou, todos foram 
impactados por uma surpresa típica da 
Bahia. Um grupo folclórico de capoeira, uma 
expressão cultural brasileira que mistura arte 
marcial, esporte e música, desenvolvida no 
Brasil principalmente por descendentes de 
escravos africanos, despertou a curiosidade dos 
presentes. 
 Golpes e movimentos ágeis e complexos, 
utilizando primariamente chutes e rasteiras, 
e um gingado peculiar, prenderam atenção 
de adultos e crianças que estiveram no local.
Além disso, representações de danças e cânticos 
populares da Bahia também foram executados 
com maestria pelo grupo que, trajado com 
vestimentas típicas, deu um colorido único 
ao jantar. Foi uma experiência de imersão 
na cultura local em contraste com a natureza 
abundante na logo intitulada pelos congressistas 
como a “Ilha do Paraíso”.

Jantar temático
exalta cultura baiana

JANTArES
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Em clima de alegria e boa música, o jantar de encerramento  do 
XXXV CONAC foi marcado pela confraternização dos 
participantes. Além do ritmo típico da Bahia, entoado 
por uma banda de alto nível, o show que se seguiu ao 
jantar contou com Simone Sampaio como destaque, um 
espetáculo que foi recebido com grande entusiasmo pelos 
participantes. 
 O jantar foi um festival gastronômico que 
apresentou aos presentes os mais típicos pratos da 
culinária local como vatapá, caruru, moqueca, acarajé, 
peixes e frutos do mar. Para que ele pudesse ser preparado 
no horário programado, ou seja, logo após a palestra-show 
de Issao Imamura, o hotel caprichou 
na logística: todas as mesas ficaram 
prontas antecipadamente. Terminada a 
palestra, o pessoal de apoio  “invadiu” 
o salão e deixou rapidamente as mesas 
arrumadas.
 O presidente executivo da 
ABAC, Paulo Rossi, falou ao final do 
jantar e agradeceu a participação de 
todos no evento, além de ressaltar a 
qualidade das palestras. Ele agradeceu 
também a equipe que organizou o 
CONAC.
 Rica em azeite de dendê e 
pimenta, a saborosa comida baiana 
é conhecida pela variedade de cores 
e sabores. Com essa mistura os presentes ao jantar 
de encerramento puderam usufruir de uma culinária 
peculiar. E a equipe de chefs do Hotel Transamérica, atenta 
em cada detalhe, da água de coco gelada à sobremesa, 
impressionou o público de todas as regiões do Brasil e da 
América Latina.
 Como cantou o carnavalesco e músico Moraes 
Moreira – “Bahia de todos os santos, encantos e axé, 
sagrado e profano, o Baiano é carnaval” – o cerrar das 
cortinas do XXXV CONAC foi marcado pela organização 
peculiar do evento e terminou com o gostinho de 
‘aguardem o próximo’, em 2014.

Alegria e música no jantar de 
encerramento  do Congresso da ABAC

Paulo Rossi
Elogios à qualidade das palestras 

Jantar
Participantes saboreiam a comida baiana
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O Congresso Nacional de Administradoras de Consórcios, 
sucesso crescente a cada nova edição, dispõe de uma variedade 
de atrativos, agregando participantes que, em muitos casos, 
acompanham o evento há anos.
  Para ilustrar um pouco desta história, alguns personagens 
que acompanharam a evolução do evento não hesitaram em 
detalhar suas experiências. É o caso de Elisrégia Alves dos 
Reis. Ela acompanha de perto a evolução do Congresso e sua 
organização. “Em cada nova edição somos positivamente 
impactados pelas mudanças e atrações. Saímos do evento 
multiplicando conhecimento, interagindo com inovações e 
colecionando networking. É um intercâmbio de novas ideias e 
boas práticas”, diz Elisrégia.

  A posição da mulher no 
segmento e sua importância 
é destacada por Tatiana 
Schuchovsky Reichamann, 
diretora da Ademilar Consórcio 
de Imóveis, empresa fundada 
em 1991 e um dos maiores 
grupos paranaenses no segmento 
imobiliário. “Fui ao meu primeiro 
CONAC em 2000 um pouco 
atrasada e, quando entrei na sala 
para assistir à palestra, a primeira 
reação que tive foi um grande 
susto. Somente três mulheres 
estavam presentes no auditório, 
o restante eram homens”, narrou 
Tatiana, que assistiu à evolução da 
participação feminina nos últimos 
anos.
  A presença da mulher no 

Sistema, atualmente, é equivalente em proporção ao número 
de homens que militam no segmento. “Sou testemunha da 
importante  participação da mulher no consórcio, tanto no 
aspecto de ocupação de postos de trabalho como na posição de 
forte consumidora das mais diversas modalidades de consórcio”, 
pontuou Tatiana, mencionando que “a troca de experiência e os 
lugares escolhidos favorecem a adesão familiar ao CONAC. A 

cada nova edição sou surpreendida com essa qualidade que 
se tornou um padrão do Congresso”.
  Valdir Antônio dos Santos, gerente de 
desenvolvimento da Disal, empresa idealizada em 1988 
que nasceu como um negócio independente da união 
da Rede de Concessionários Volkswagen, carrega o 
“carimbo” de 11 participações ininterruptas no CONAC. 
“O Congresso sempre suscita um amplo debate sobre o 
Sistema de Consórcios nacional e internacional e, além 
disso, apresenta indicadores econômicos que auxiliam 
nas estratégias e tomadas de decisão. É uma oportunidade 
ímpar de planejamento com base em tendências do 
futuro”, explicou Santos.
  

Tatiana Reichamann
diretora da Ademilar 
Consórcio

Elisrégia Alves 
dos Reis

“Veteranos” aplaudem 
evolução do CoNAC

Valdir Antônio dos 
Santos

gerente de 
desenvolvimento

 da Disal

HiSTÓriA
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Para se ter sucesso em um evento é preciso organização, 
e nesse quesito os congressos da Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios (ABAC) contam com uma 
equipe de profissionais experientes. Nos bastidores, Fernando 
Procópio, sócio da Procópio Ferraz Construção de Eventos, 
que há 13 anos organiza o Congresso, é detalhista em relação 
a cada ponto da organização. “Realizamos o CONAC e a 
ExpoCONAC desde o ano 2000, começamos no Hilton Hotel, 
em São Paulo. Naquela edição, introduzimos o conceito de 
‘roteiros’ para diversificar atender aos diferentes focos de 
interesse dos participanes”, relembra.
 Um dos meios de evitar surpresas, segundo ele, é 
fazer com que a ABAC participe de todas as etapas. “Desta 
forma, tudo poderá ser decidido em conjunto. Por isso, sempre 
sugerimos que sejam formadas uma Comissão Organizadora, 
que define as questões maiores, e um Comitê Temático, que 
escolhe os assuntos e os especialistas que os abordarão”, ressalta 
Procópio.
 Além disso, o congressista é ouvido de duas formas: ao 
final do evento, preenche um formulário de avaliação, através do 
qual registra sua opinião sobre os diversos aspectos do encontro e 
dá sugestões. Por outro lado, antes de se iniciarem os trabalhos do 
Comitê Temático, é realizada uma pesquisa com administradoras 
de diferentes portes e características para apurar quais os assuntos 
que consideram mais importantes.
 Em relação à escolha do local, que sempre impacta os 
participantes, a Comissão Organizadora normalmente faz uma 
seleção inicial de cerca de três deles para que seja feita visita de 
inspeção pela ABAC e pela Procópio Ferraz. Após essa visita, 
são apresentados os prós e contras de cada local e a Comissão 
elege a sede do próximo Congresso por um sistema de 
pontuação. Além disso, dá-se prioridade a detalhes como o uso 
de tecnologia moderna em benefício do aproveitamento para 

Nos bastidores da organização, com Procópio Ferraz
os palestrantes. No XXXV CONAC, por exemplo, foi utilizado 
um projetor com sistema de multiprojeção, chamado de “spider”. 
O sistema pode proporcionar oito aplicações diferentes na tela, o 
que dispensa a impressão do fundo do palco.
 De olho em todos os detalhes, a parceria entre ABAC e 
Procópio Ferraz já é um marco de sucesso. “A ABAC é nossa mais 
longa e profícua parceria. Nós nos dedicamos muito ao CONAC 
e à ExpoCONAC e a entidade reconhece nosso esforço e nossa 
dedicação, prestando-nos um apoio efetivo e inestimável”, 
reconhece Procópio que, questionado sobre o próximo 
Congresso, deixa escapar uma pista:  “Difícil ainda dizer, mas 
acabamos de realizar um congresso no Costão do Santinho, que 
foi bem. Há também o Enotel, em Porto de Galinhas. Se a opção 
for por um hotel mais próximo a São Paulo, contaremos com o 
Bourbon, em Atibaia, e o Royal Palm Plaza, em Campinas. Na 
Capital, há poucas opções que atendem às exigências do CONAC, 
como o Transamérica. Mas o processo de escolha do local para 
o próximo CONAC ainda terá que ser avaliado cuidadosamente 
pela Comissão Organizadora”.

Fernando Procópio
sócio da Procópio Ferraz Eventos 

Sem perder a conta de sua frequência, 
Rafael da Silva Reis, diretor da Sinosserra 
Administradora de Consórcios, empresa 
que iniciou suas atividades em 15 de junho 
de 1972, na cidade de Novo Hamburgo 
(RS), já participou em torno de 25 edições. 
“Acompanhei as mudanças normativas 
desde Receita Federal, Banco Central e 
a publicação do Diário Oficial da União 
da nova Lei 11.795/2008, dispositivo que 
proporcionou regras claras e maturidade 
ao setor e, diretamente, beneficiou o nosso 
consumidor. Fui um dos fundadores da 

Associação Brasileira de Advogados 
de Empresas de Consórcio (ABAEC), 
onde acompanhei as questões judiciais”, 
disse Reis que, quando questionado 
sobre as mudanças do Congresso, 
respondeu sem titubear: “Hoje temos 
mais integração entre as áreas que 
participam no evento, seja financeira ou 
tecnológica, e todos são beneficiados. 
Virou um sucesso que é aguardado a 
cada novo ano”.

Rafael da Silva Reis
diretor da Sinoserra
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A ABAC firmou, durante o XXXV CONAC, parceria com a 
Redimob, que visa facilitar aos associados o acesso 
a informações do setor imobiliário. Por meio desse 
convênio, as administradoras estarão conectadas 
às novidades do mercado, utilizando os serviços 
da Redimob, que integra o setor imobiliário 
global, possibilitando  ambiente próprio para gerar 
relacionamentos e negócios.
  “É muito importante ter os associados 
da ABAC junto conosco”, afirmou Heitor Kuser, 
presidente da Redimob, logo depois da assinatura 
do convênio com a entidade. “Com essa parceria 
passamos a contar ao nosso lado com cerca de 120 
administradoras de consórcios, que são parte cada vez 
mais importante do mercado imobiliário”.
  Heitor Kuser lembrou que existem cotas 
de consórcios imobiliários contempladas, mas não 
resgatadas, que podem gerar interesse, porém não são 
de conhecimento do mercado, “situação que pode ser 

Parcerias oferecem facilidades 

aos associados da ABAC
revertida com a disseminação de informações que a 
parceria firmada com a ABAC passa a permitir”.
 O consumidor também pode ser 
beneficiado pelos dados da Redimob  recebendo 
informações sobre o funcionamento dos 
consórcios para aquisição da casa própria. “As 
informações estarão mais organizadas tanto para 
o cidadão quanto para os profissionais do setor”, 
garantiu Heitor Kuser.
 Também durante o XXXV CONAC 
foi firmada parceria da ABAC com a Caixa de 
Assistência das Profissões (CAP), que é focada na 
gestão e administração de benefícios. O clube de 
benefícios CAP disponibiliza produtos e serviços 
com descontos a profissionais, e com a parceira 
passa a dar acesso gratuito aos associados da 
ABAC e a seus funcionários a mais de 65 parcerias.

BENEFÍCioS



AVALiAÇÃo & orGANiZAÇÃo

Avaliação 

positiva do evento
Pesquisa de Satisfação do XXXV CONAC

Esta foi a equipe responsável pela 
organização do XXXV CoNAC

A linha de frente do CoNAC 2013

o XXXV CoNAC foi um sucesso tanto no número 
de participantes quanto na avaliação do 
evento. Foram 583 inscritos, que ocuparam 340 
apartamentos do hotel.

Além da quantidade, a qualidade do evento foi 
um destaque entre os participantes. Como se 
pode verificar no gráfico ao lado, a avaliação 
foi positiva, tanto em relação ao conteúdo das 
palestras apresentadas quanto no que se refere 
aos temas escolhidos.

A organização do evento também mereceu 
avaliação positiva dos participantes, assim como 
o local escolhido para realização do XXXV CoNAC.

Com base na avaliação, a ABAC já está 
trabalhando  para que o XXXVi CoNAC seja um 
sucesso ainda maior!




