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HORA DA VIRADA
XXXVI CONAC revela que o setor está pronto 
para crescer e explorar novos nichos

Economia
Clima de desafio 
revela oportunidades

Universo digital
Contato imediato  com 
os clientes

Venda
Comunicação não é falar 
bonito, mas se fazer entender



Presente no mercado há 33 anos e com mais de 2 milhões de clientes, 

o Consórcio Nacional Honda, maior no segmento de motocicletas, é 

uma opção fácil e econômica para adquirir ou trocar o seu veículo.

Respeite os limites de velocidade.
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4,5 MILHÕES DE VEÍCULOS ENTREGUES!

55 MIL CONTEMPLAÇÕES MENSAIS!
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O Sistema de Consórcios mostrou mais uma vez, du-
rante o XXXVI CONAC, que está unido e determi-
nado a crescer, mesmo em um cenário de incertezas 

econômicas. No nosso tradicional congresso anual, desta vez 
realizado na aprazível cidade paulista de Atibaia, pudemos 
constatar que o nosso setor não só continua atento ao cres-
cimento da atividade, que já conta com mais de 5,7 milhões 
de consorciados ativos, mas também está empenhado em 
buscar informações sobre o cenário econômico brasileiro. 
Essa postura é de fundamental importância para que conti-
nuemos a nos aperfeiçoar, sempre de olho na inovação.

No nosso congresso ficou claro também que é importante 
adotar uma postura criativa e que o Sistema de Consórcios 
não pode sequer cogitar em sentar sobre os louros de suas 
vitórias, que sem dúvida são expressivas, mas não justificam 
uma eventual passividade. Conseguimos, juntos, construir 
um setor que já tem mais de R$ 80 bilhões em valores con-
tratados e que se revelou um exemplo bem-sucedido da cria-
tividade brasileira. Trata-se de uma verdade incontestável 
que, no entanto, em nenhum momento nos autoriza a optar 
pelo comodismo. Ao contrário, o Sistema de Consórcios 
vive um momento em que é necessário buscar novos nichos 
para que ampliemos nossa importância econômica.

Felizmente, verificamos durante o XXXVI CONAC que 
todos os presentes mostraram interesse em dar novos pas-
sos à frente, em busca da excelência. As palestras e debates 
realizados durante o congresso foram de vital importân-
cia para o aprimoramento das pessoas e das empresas que 
formam o Sistema de Consórcios, como demonstram as 
avaliações dos participantes. Esta publicação dá um retrato 
da importância desse encontro. 

Estamos em um ano atípico, com a realização da Copa do 
Mundo em nosso país e com as eleições. Temos, portanto, 
ainda mais desafios a enfrentar. Mas o nosso setor tem mos-
trado resiliência às dificuldades, em seu mais de meio século 
de existência. O momento pede criatividade e ousadia, atri-
butos que não faltam ao Sistema de Consórcios. Vamos con-
tinuar trabalhando nessa direção. Pelo que ficou demonstra-
do no XXXVI CONAC, estamos no caminho certo. Com 
muito empenho, conseguiremos mais uma vez.

Boa leitura!

É hora de criar 
e de ousar

Fabiano Lopes Ferreira  
Presidente do Conselho Nacional da ABAC / SINAC

EditOriAl



All-in-one, expressão da língua inglesa que significa “tudo-em-um”. É assim que a Interactive Intelligence define o conceito 

de sua plataforma all-in-one IP para automação de comunicação corporativa e processos de negócio: todas as aplicações 

de gestão de comunicação rodando em uma única plataforma; único ponto de administração para todas as suas 

funcionalidades, o que significa menos treinamento e simplicidade de uso; aplicações adicionais ativadas por chaves de 

licença, para deixar no passado integrações caras e complexas; total integração com dispositivos móveis. Tolerância 

completa à falhas e continuidade da operação com total disponibilidade de suas aplicações, sempre. Estes recursos 

permitem que você tenha um canal de comunicação transparente com seus cotistas, administre de maneira automática 

avisos, cobranças e notificações de assembléia, além de ter histórico completo de seus clientes em todos os canais de 

comunicação. Pense, qual é sua definição de comunicação corporativa?

CONTACT CENTER • UNIFIED COMMUNICATIONS • AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

I m p l e m e n t a ç ã o  l o c a l  o u  e m  n u v e m

www.inin.com • @inin_br • 11 5054-9400

“Líder em Crescimento” e “Companhia do Ano para Contact 
Center na Nuvem” em toda a América Latina.
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O  Sistema de Consórcios exer-
ce, cada vez mais, papel 
fundamental na economia 

brasileira, mesmo em períodos de 
incerteza. A constatação foi feita por 
executivos e autoridades que falaram 
durante a cerimônia de abertura do 
XXXVI CONAC, no Bourbon 
Convention & Spa Resort Atibaia, 
interior paulista. 

“O consórcio mostra sua enorme 
relevância em várias áreas”, afirmou 
Geraldo Magela Siqueira, secretário
-executivo do Banco Central (BC) 

que discursou no evento realizado 
pela ABAC (Associação Brasileira 
de Administradoras de Consórcios). 
“Esse papel fundamental é claro tan-
to do ponto de vista macroeconômi-
co, com a contribuição para a expan-
são da demanda, por exemplo, como 
pelo lado chamado de microeconô-
mico, com o impulso à educação fi-
nanceira”, pontuou.

Em sua fala, Geraldo Magela des-
tacou que o Sistema de Consórcios 
é um modelo de negócios já conso-
lidado, conforme constatação feita 
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Geraldo Magela Siqueira, 
Secretário-Executivo do 

Banco Central

sistema de 
Consórcios: 
energia e 
determinaçao

Fabiano Lopes 
Ferreira, 
Presidente do 
Conselho Nacional 
da ABAC/SINAC

Clima de otimismo prevalece na cerimônia 
de abertura do XXXVI CONAC e mostra 
que o setor ainda é a melhor alternativa de 
acesso aos bens de consumo
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por diagnóstico do BC. Ele lembrou 
também a constante colaboração 
da ABAC com o BC, como ficou 
comprovado na participação ativa 
da entidade nas reuniões do progra-
ma “Otimiza BC”, que tem como 
principal objetivo reduzir custos de 
observância e operacionais das enti-
dades reguladas.

Entre as prioridades do BC, afir-
mou Magela, está a ênfase à trans-
parência, “preocupação com a qual o 
Sistema de Consórcios está totalmen-
te alinhado”. A busca da maior capi-
laridade também é prioritária para o 
Brasil, segundo o secretário-executi-
vo do BC, “e também nesse ponto 
os consórcios são muito importantes, 
assim como acontece na contribuição 

Valdner Papa,  
Diretor de Relações com o 

Mercado da Fenabrave 

Rodrigo Luiz  
Alves de Carvalho,  

Presidente da ABAEC

Luiz Fernando Savian, 
Presidente Regional 
Sudeste I da ABAC

para a educação financeira”.
Na mesma linha, o presidente do 

Conselho Nacional da ABAC/SINAC, 
Fabiano Lopes Ferreira, enalteceu 
a força do Sistema de Consórcios, 
mesmo em períodos de crescimen-
to tímido da economia. Depois de 
lembrar os problemas que esse qua-
dro traz para o País, ele afirmou, em 
seu discurso na abertura do XXXVI 
CONAC, que se mantém otimista: 
“Nosso setor tem caminhado com 
mais energia e determinação, obten-
do com isso melhores resultados. Foi 
com garra, batalhando no dia a dia, 
que no ano passado cada um de nós 
levou o Sistema de Consórcios a ba-
ter o recorde de participantes. Ape-
sar das turbulências e das incertezas, 

atingimos mais de 5,7 milhões de 
consorciados ativos”.

Fabiano Lopes Ferreira recordou 
que foram comercializadas 2,5 mi-
lhões de novas cotas, o que significa 
mais de R$ 82 bilhões em valores 
contratados, e que a cada mês são 
contemplados quase 1,3 milhão de 
consorciados, com a disponibilização 
de mais de R$ 34 bilhões ao merca-
do. Apesar desse cenário otimista, 
ele lembrou que ainda há muito a 
fazer: “Vamos continuar apregoando 
o consórcio como a melhor alterna-
tiva de acesso dos consumidores aos 
bens de consumo e aos serviços. Va-
mos buscar antigos e novos nichos e 
usar a criatividade para consolidar as 
posições conquistadas”. Além disso, 
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Após a 
cerimônia, 
jantar e boa 
música

CErimôNiA dE AbErturA

Fabiano Lopes Ferreira afirmou que o 
Sistema de Consórcios tem que bus-
car e criar algo novo: “Temos de sair 
da mesmice. O Sistema carece de algo 
revolucionário. Vamos pensar nisso?”.

Ele ressaltou que 2014 é um ano 
atípico, com as realizações da Copa 
do Mundo no Brasil e das eleições, 
o que significa que o setor terá mais 
uma vez que trabalhar bastante: “Va-
mos criar estratégias para ampliar 
mais e mais os nossos negócios. Con-
tem com a ABAC para obter apoio 
institucional e para a capacitação dos 
profissionais do Sistema de Consór-
cios. Nossa entidade continua de-
terminada em seu propósito de tra-
balhar diuturnamente na defesa, na 
representação e no desenvolvimento 
do Sistema de Consórcios”.

Por sua vez, Luiz Fernando Sa-
vian, presidente Regional Sudeste I 
da ABAC, festejou a integração mais 
intensa entre todos: “Se cada um de 
vocês levar como resultado deste en-
contro cinco novas amizades será ma-
ravilhoso. O conteúdo das palestras é 
fundamental, sem dúvida, assim como 
os debates, mas não se pode esquecer 
a relevância da troca de informações 
com seus pares”.

Savian informou que o trabalho 
de preparação do XXXVI CONAC 
começou logo depois do término do 
Congresso de 2013, realizado na Iha 
de Comandatuba, na Bahia: “Na se-
mana seguinte já analisávamos as ava-
liações dos participantes para a mon-

tagem deste evento em Atibaia. Todos 
os palestrantes foram sabatinados e in-
formados para que tivessem o melhor 
desempenho possível. É muito gratifi-
cante ter desta vez quase 700 partici-
pantes, o que comprova novamente a 
importância do CONAC”.

O papel destacado do Sistema de 
Consórcios foi enfatizado na ce-
rimônia de abertura também por 
Valdner Papa, Diretor de Relações 
com o Mercado da Fenabrave (Fe-
deração Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores), que re-
presentou o presidente da entidade, 
Flavio Meneghetti, no evento: “Nos-
sa federação e todo o setor automo-
tivo sabe a suma importância dos 
consórcios para a nossa atividade, e 
principalmente para nossos mais de 
7 mil associados”.

Papa disse que os consórcios têm 
sido “um grande e inigualável alia-
do” do segmento e que reafirma sua 
importância num momento como 

o atual, em que há restrições para a 
tomada de crédito. Para ele, o “qua-
drado” que sustenta o setor é for-
mado por indústria, comércio, ban-
cos e consórcios, que, na avaliação 
do diretor da Fenabrave, “ocupam 
posição expressiva em segmentos 
do mercado como o de motos, por 
exemplo, em que são responsáveis 
por mais da metade das vendas”.

O presidente da ABAEC (Associa-
ção Brasileira de Advogados de Em-
presas de Consórcio), Rodrigo Luiz 
Alves de Carvalho, ao falar durante a 
cerimônia, deu destaque ao trabalho 
conjunto da entidade com a ABAC 
em favor do Sistema de Consórcios. 
Ele lembrou que há dois anos o setor 
passava por momentos de incerteza 
com assuntos ligados à fixação da 
taxa de administração, mas que essa 
batalha foi vencida “com o trabalho 
conjunto dos advogados que fazem 
parte da ABAEC e do Departamen-
to Jurídico da ABAC”. 

8 CONAC 2014



A Companhia Mutual de Seguros, com mais de 40 anos no mercado segurador, é pioneira 
no Segmento de Quebra de Garantia para Administradoras de Consórcio, com toda estrutura  
sistêmica e operacional de crédito, cobrança e assessoria jurídica. Além dos produtos para 
Consórcios, também é referência em RCF, RCO e Fiança Locatícia, segmentos pelos quais a 
Companhia recebeu diversos prêmios nos últimos anos. Acesse nosso site e conheça todos 
os nossos produtos e conquistas.

   Modalidades:

● Mutual Quebra de Garantia

● Mutual Vida em Grupo Prestamista

● Mutual Vida em Grupo Prestamista Premiado

● Mutual Perda de Renda / Desemprego

● Mutual Acidentes Pessoais Prestamista

Um pacote de produtos especí cos para garantir ao Grupo de 
Consórcio o pagamento das prestações mensais, permitindo 

a manutenção do Fluxo de Caixa.
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O cenário macroeconômico 
do País e o quadro espe-
cífico do Sistema de Con-

sórcios mostram que, embora es-
tejamos vivendo um período de 
incertezas, ainda existem várias 
oportunidades a serem aproveita-
das pelo setor. Essa foi a conclusão 
a que chegaram os participantes do 
painel “Cenário Macro e Específico 
para o Sistema de Consórcios” rea-
lizado durante o XXXVI CONAC.

A análise macroeconômica foi fei-
ta, durante o painel, por Maílson 
da Nóbrega, ex-ministro da Fazen-
da e atual sócio da Tendências Con-
sultoria. Além dele, falaram Edson 
Luiz Zanetti, da área de inteligên-
cia de mercado da Fenabrave (Fede-
ração Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores); Joaquim 
Ribeiro, presidente da Fenaci (Fe-
deração Nacional dos Corretores de 
Imóveis); e Raphael Galante, asses-
sor econômico da ABAC.

Maílson da Nóbrega reconheceu, 
em sua exposição, que a situação 
macroeconômica com o crescimen-
to pífio do PIB e os erros na estraté-
gia adotada pelo governo é preocu-
pante. No entanto, lembrou: “Não 
há motivo para achar que estamos 
seguindo o caminho de vizinhos, 
como Argentina e Venezuela. O 
Brasil tem instituições fortes, que 
nos permitem manter otimismo 

Painel mostra que o atual momento de incerteza 
da economia do País pode criar chances preciosas 
para as administradoras de consórcios

Clima de 
desafio revela 
oportunidades

PAiNEl mACrOECONômiCO

Da esq. para dir.: Vitor Bonvino, 
Raphael Galante, Joaquim 
Ribeiro, Edson Luiz Zanetti

as crises econômicas clássicas estão 
fora do radar. Não estamos à beira 
do abismo, com certeza”.

O sócio da Tendências Consulto-
ria insiste que as instituições fun-
damentais – as regras do jogo – es-
tão mantidas, o que é importante 
para dar segurança às decisões de 
investimento: “Temos imprensa e 
Poder Judiciário independentes, 
mercados que limitam equívocos 
do governo, democracia consoli-
dada, que vigora pelo período mais 

quanto ao futuro do país”.
O ex-ministro afirmou que essa 

força institucional é um contra-
ponto para a perda de dinamismo 
da economia brasileira, com mer-
cado de trabalho menos aquecido, 
crescimento do crédito em ritmo 
mais lento, confiança do consumi-
dor em queda e inflação teimosa-
mente acima da meta. Essa situação 
levou o economista a prever que o 
PIB vai crescer 1,9% este ano, com 
inflação medida pelo IPCA em 
6,0%, taxa básica de juros Selic a 
11% no final de 2014 e dólar cota-
do a R$ 2,45.

Não são números animadores, 
mas Maílson da Nóbrega afirmou 
que “não há risco de a economia 
desandar”, o que pode animar os 
empresários de vários setores (in-
clusive os de consórcios) a investi-
rem: “Além das instituições sólidas, 

longo da nossa História. O Brasil 
está construindo uma ordem polí-
tica virtuosa e só precisa ter aten-
ção para evitar a perda de oportu-
nidades de aproveitamento de suas 
potencialidades”.

Por sua vez, Edson Luiz Zanetti, 
da Fenabrave, disse durante pales-
tra no painel que a alta dos juros e 
a queda das expectativas quanto à 
inflação e ao desemprego preocu-
pam os empresários. Segundo ele, 
o cenário da economia fez com 
que os bancos se tornassem mais 
exigentes na análise do perfil do 
tomador de empréstimos, o que 
arrefeceu as vendas do segmento 
de veículos. Essa situação, no en-
tanto, cria uma oportunidade pre-
ciosa para as administradoras de 
consórcios: “Abre-se uma possibi-
lidade de crescimento do Setor de 
Consórcios também no segmento 
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em março já apresentou recupera-
ção. O segmento é promissor e ofe-
rece muitas oportunidades aos em-
presários, especialmente em setores 
como o de consórcios”.

Também participante do painel, 
Raphael Galante, da ABAC, asse-
gurou que o Sistema de Consórcios 
tem excelentes oportunidades de 
crescimento, mesmo já tendo cres-
cido acentuadamente nos últimos 
anos: “No ano 2000, vendemos 1,5 
milhão de cotas e devemos chegar a 
3 milhões em 2015, ou seja, dobra-
remos de tamanho em apenas 15 
anos. No entanto, ainda há muito 
potencial de crescimento”.

Galante enxerga potencial para 
os consórcios em vários segmentos, 
como o de veículos leves, em que o 
consumidor enfrenta difi culdades 
para obter crédito. O crescimento 
desse grupo é acompanhado com 
interesse pelas montadoras, lem-
brou o palestrante: “Em 2013, tí-
nhamos mais de 1,4 milhão de con-
sorciados ativos não contemplados 
no segmento de veículos leves. O 
total signifi ca um grande potencial 
de entrega futura de veículos pelas 
indústrias, funcionando como uma 
espécie de garantia. Nesse caso, o 
número de consorciados equivale a 
cinco meses de vendas”.

Em veículos pesados, Raphael 
Galante citou o crescimento sus-
tentável ao longo dos anos e desta-
cou o quadro do ano passado: “Em 
2013, tínhamos 116,4 mil consor-
ciados ativos não contemplados. A 
maioria são empresários que reno-
vam suas cotas”.

Em imóveis, ele recorda que a ven-
da de consórcios acontece principal-
mente no grupo residencial urbano, 
com 48% do total, o que signifi ca 
um largo campo a explorar em gru-
pos como imóveis comerciais, terre-
nos, reformas e os que são comercia-
lizados ainda na planta. 

Maílson da Nóbrega, 
Sócio da Tendências 
Consultoria

“Não há risco de a 
economia brasileira 
desandar. Além das 

instituições sólidas, as 
crises econômicas clássicas 

estão fora do radar. 
Não estamos à beira do 
abismo, com certeza” 

de veículos, já que a concessão de 
crédito se retraiu. Se o setor adotar 
uma aproximação mais forte com 
o potencial comprador de veículos, 
mostrando as vantagens de se tor-
nar consorciado, os negócios vão 
prosperar”, garantiu.

Zanetti mostrou as projeções 
da Fenabrave, que apontam uma 
redução de 3,5% nas vendas de 
veículos leves este ano e um cresci-
mento de 2% para caminhões: “A 
queda prevista não é tão negativa 
quanto parece a princípio, já que 
o nível é elevado – foram 3,6 mi-
lhões de unidades em 2013. Para 
as motos, a estimativa é de uma 
queda de 4,5% nas vendas este 
ano, queda que seria muito maior 
se não fossem os consórcios, que 
são e continuarão a ser uma das 
alavancas desse segmento”.

No setor de imóveis, o quadro 
atual não é tão otimista quanto 
em anos anteriores, mas o otimis-
mo ainda prevalece, de acordo com 
Joaquim Ribeiro, presidente da Fe-
naci. Ele recordou no painel que 
existe um défi cit habitacional de 6 
milhões de unidades no Brasil e que 
os consórcios são importantes para 
reduzir esse número: “Eu mesmo 
já comprei imóveis usando o con-
sórcio e os resultados foram muito 
bons”, afi rmou. “A valorização do 
imóvel se desacelerou nos últimos 
anos, mas ainda existe valorização. 
O ritmo é que tem sido menor”.

Joaquim Ribeiro citou levanta-
mento do setor que mostrou aumen-
to da comercialização de imóveis no 
País no ano passado, com destaque 
para São Paulo, onde o crescimento 
foi de 15%. Para ele, as preocupa-
ções com a formação de uma pos-
sível “bolha” imobiliária no Brasil 
são infundadas: “Basta lembrar que 
a participação do crédito imobiliário 
no PIB é de 8,2%, muito abaixo do 
índice da maioria dos países. E a ina-

dimplência no setor é baixa”.
O comportamento do mercado 

imobiliário no início deste ano au-
mentou o otimismo de Joaquim 
Ribeiro: “Houve ligeira queda nas 
vendas em janeiro e fevereiro, mas 



“os ajustes 
sao urgentes, 
mas nao há 
motivo para 
pânico”
Com a visão de quem já esteve 

lá”, Maílson da Nóbrega é ta-
xativo: a economia brasileira 

precisa de ajustes, e tem de acontecer 
em breve, já no início de 2015. Na 
entrevista abaixo, ele fala sobre sua 
preocupação com o atual cenário, em 
que enxerga muitos problemas, mas 
também dá uma pitada de otimismo. 
Para ele, a força das instituições evi-
ta que o Brasil se desorganize. Leia 
a seguir por que o ex-ministro da 
Fazenda e atual sócio da Tendências 
Consultoria é o crítico do momento, 
embora ainda acredite no País.

Revista CONAC – O senhor 
considera que a “matriz econômi-
ca” que o governo diz ter adotado 
foi um fracasso?

Maílson da Nóbrega – Não 
tenho dúvida. A chamada “nova 
matriz econômica” é um dos maio-
res fracassos da economia brasilei-
ra. É o maior fracasso desde 1994. 
Na verdade, essa matriz começou 
no segundo mandato do governo 
Lula, quando o Ministério da Fa-
zenda achou que a crise de 2008, 
que gerou a necessidade de políti-
cas anticíclicas, teria sido a senha 
para restabelecer o ativismo esta-
tista do passado. No governo Dil-
ma, adotou-se o voluntarismo na 
gestão da economia, em que os ju-

ros cairiam porque a presidente as-
sim desejava. Restabeleceu-se uma 
forma de capitalismo de Estado. O 
protecionismo de outros tempos 
voltou, incluindo obrigatoriedade 

de conteúdo nacional (em máqui-
nas e equipamentos, por exemplo). 
O controle de preços dos combus-
tíveis causou e está causando gran-
des danos à Petrobras. A interven-
ção no mercado de energia elétrica 
foi para lá de desastrada.

Revista CONAC – A econo-
mia teve piques de crescimento 
com a adoção do incentivo ao 
consumo, não foi?

Maílson da Nóbrega: O gover-
no apostou em um modelo de incen-
tivar o consumo, com a suposição 

de que com isso a demanda cres-
ceria – o que era correto – e, por 
isso, o empresário ‘sacaria’ de seu 
instinto animal e investiria para 
aproveitar essa onda, o que foi um 
equívoco. Esqueceram de que in-
vestimento depende também de 
previsibilidade. As incertezas de-
correntes da intervenção excessi-
va na economia inibiram o inves-
timento. O Brasil entrou em uma 
armadilha de baixo crescimento.

Revista CONAC – Na sua aná-
lise, então, vivemos uma crise?

Maílson da Nóbrega – Não. A 
matriz econômica foi um fracasso, 
mas felizmente temos instituições 
fortes, que inibem a continuidade 
da má gestão. O atual governo aban-
donou o tripé de política econômica 
que deu tão bons resultados (metas 
para a inflação, câmbio flutuante e 

geração de superávits primários nas 
contas públicas). Acontece que a 
volta das pressões inflacionárias e a 
forte desvalorização cambial do co-
meço deste ano, que aumentava tais 
pressões, fizeram o governo recuar. 
Como diz um amigo, o governo jo-
gou o tripé fora e agora foi à lata do 
lixo para encontrar o roteiro.

Revista CONAC – Por que o 
governo mudou de ideia?

Maílson da Nóbrega – A pre-
sidente Dilma viveu um dilema: ou 
mantinha o discurso de baixar os 
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agentes econômicos consideram 
que a inflação vai subir e já ante-
cipam reajustes. Ou seja, o Banco 
Central do Brasil terá que ser mais 
rigoroso na política monetária no 
ano que vem.

Revista CONAC – Um dos re-
sultados dessa situação foi o rebai-
xamento da classificação de risco 
do Brasil pela Standard & Poor’s?

Maílson da Nóbrega – O re-
baixamento apenas agregou um 
elemento adicional de desconfian-
ça. O mercado precificou antes 
o rebaixamento. O ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, parece 
não ter entendido que o mercado 
antecipa tendências. Mas devemos 
lembrar que a nova nota da Stan-
dard & Poor’s mantém a perspecti-
va estável do grau de investimento. 
Com juros mais altos e o Banco 

A China também optou pela extro-
versão, pela competição no mer-
cado externo. O Brasil preferiu a 
substituição de importações. Caiu 
na armadilha da renda média – a 
situação em que não se consegue 
passar para o estágio de país rico 
– e, em vez de mudar a estratégia, 
perserverou na política de subs-
tituição de importações, que foi a 
opção do governo Geisel. Poderia 
ter comprado uma passagem para 
o mundo rico, mas acabou com-
prando um tíquete para Cabul.

Revista CONAC – Como é 
possível reverter esse quadro?

Maílson da Nóbrega – Temos 
que começar tudo de novo para 
que o Brasil tenha maior participa-
ção nos mercados externos. Temos 
que nos abrir para o exterior, como 
fizeram nossos competidores.

 Revista CONAC – Ministro, 
é verdade que antes de assumir a 
Fazenda o senhor teria sido saba-
tinado pelo dono das organizações 
Globo, Roberto Marinho?

Maílson da Nóbrega – Ver-
dade, ele era o verdadeiro cidadão 
‘Kane’ do filme (Charles Foster 
Kane, o homem que construiu um 
império das comunicações). Eu 
estava trabalhando em Londres 
e o ministro Luiz Carlos Bresser 
Pereira se demitiu em dezembro 
de 1987. O presidente José Sarney 
havia decidido me convidar para 
assumir o cargo, mas o Roberto 
Marinho, presidente das Organiza-
ções Globo, tinha outro candidato, 
que era Camilo Calazans. Antes de 
assumir, a pedido do presidente 
Sarney, fui conversar com o dou-
tor Roberto. Fui lá e fiquei mais 
de 2 horas. Ele me perguntou so-
bre tudo, foi uma grande sabatina. 
Terminada a conversa, Marinho 
me confessou que havia ficado 
impressionado com meu desem-
penho e conhecimento. De volta 
ao Ministério, entrei no gabinete e 

juros ou enfrentaria a volta da in-
flação, o que significaria um risco 
de perder a eleição. Optou então 
por permitir ao Banco Central re-
tomar a alta dos juros, e a taxa bá-
sica Selic aumentou para 11% ao 
ano. Lembremos que a Selic estava 
em 10,5% quando Dilma assumiu.

Revista CONAC – E a infla-
ção?

Maílson da Nóbrega – Acre-
dito que o Banco Central ficará no 
nível de 11% para a Selic até o final 
do ano. Isso pode permitir que a 
inflação termine o ano nas proximi-
dades de 6,5%, que é o teto da meta. 
Durante o ano, lá por julho e agosto, 
pode ser que a inflação fique acima 
desse teto, mas deve fechar perto 
dos 6,5%. E se não houvesse contro-
le de alguns preços atingiria mais de 
7,5% em 2014.

Revista CONAC – Pode-se, 
então, dizer que a meta de inflação 
é “para inglês ver”?

Maílson da Nóbrega – O go-
verno namora a banda de cima da 
meta. Perdeu a oportunidade para 
caminhar para o centro da meta, que 
mesmo assim é superior ao padrão 
de 3% da maioria dos países com que 
nos comparamos. Podemos dizer que 
inflação de 6,5% é “altíssima”. É preci-
so lembrar que a repressão de preços 
aponta que haverá alta mais à frente, 
o que influencia nas expectativas. Os 
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Central oferecendo hedge (prote-
ção) houve forte influxo de capital 
do exterior.

Revista CONAC – Como o se-
nhor vê a perda de competitividade 
do Brasil no mercado internacional?

Maílson da Nóbrega – O Bra-
sil adotou um tipo de estratégia 
equivocado, voltou-se para dentro. 
A Coreia do Sul adotou, por um 
período, a substituição de impor-
tações, mas depois se voltou para 
o mercado externo e foi retirando 
proteção e subsídios. Teve sucesso. 



apareceu a secretária dizendo em 
tom de alegria: “Parabéns ‘seu’ Ma-
ílson, o senhor é o ministro da Fa-
zenda”. Perguntei: “Como assim?” 
E ela disse: “Deu agora em edição 
extraordinária do Jornal Nacional”. 
Funcionou o instituto jornalístico 
de Marinho. Ele tinha um furo.

Revista CONAC – Era comum 
o presidente das Organizações 
Globo indicar ministros?

Maílson da Nóbrega – Ele 
(Roberto Marinho) não me indi-
cou. Mais tarde, em reunião no 
Rio, talvez para jactar-se de sua in-
fluência, me disse que teria indica-
do dois ministros do governo Sar-
ney: Antônio Carlos Magalhães, 
das Comunicações, e Leônidas Pi-
res Gonçalves, do Exército. 

Revista CONAC – Mas o se-

nhor e ele (Roberto Marinho), de-
pois se desentenderam, não?

Maílson da Nóbrega – Nos-
sa relação no começo foi boa, nem 
posso negar, mas depois ocorre-
ram fatos pelos quais fiquei sob 
ataque do grupo de comunicação, 
tanto na tevê quanto nos editorias 
de O Globo. O cancelamento de 
um programa governamental de 
incentivo às exportações, no qual 
Marinho tinha interesses pessoais, 
o irritou muito. Um estratagema 
para restabelecer o programa via 
pressão política acabou divulgado 
pelo Jornal do Brasil, que na épo-
ca era o principal concorrente de 
O Globo. Transtornado, Roberto 
Marinho pressionou o presidente 
Sarney para que eu desmentisse 
a informação. Mesmo após eu ter 

recusado a dar uma entrevista em 
conversa por telefone, na qual lhe 
disse que não possuía informação 
para confirmar a notícia do JB, Ma-
rinho fez questão de divulgar no 
principal noticioso da TV Globo, o 
Jornal Nacional, que o desmentido 
seria dado naquela edição ao fim 
do jornal, o que ocorreu.

Revista CONAC – E como foi 
o desfecho final dessa história?

Maílson da Nóbrega – Um 
dia recebi um convite formal do 
Dr. Roberto Marinho, depois disso 
tudo, para comparecer a um vernis-
sage que eles estavam organizando. 
Claro que fui até lá e, chegando, ao 
me ver, ele veio na minha direção e 
disse: “É uma honra receber o se-
nhor aqui, ministro”. Eu respondi: 
“A honra é toda minha”. Ele era um 
homem bem inteligente. 

ENtrEViStA mAílSON dA NóbrEgA
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mOtiVAÇãO

Por que algumas pessoas são 
dotadas de sucesso e outras 
não? A palestra “Atitudes 

Vencedoras”, na abertura do XXXVI 
CONAC e XXVIII CONAEC, tra-
balhou a quebra dos paradigmas da 
rotina como chave de sucesso para o 
mundo dos negócios. 

Carlos Hilsdorf, considerado 
pelo mercado empresarial um dos 
cinco melhores palestrantes do 
Brasil, autor do best-seller ‘Atitu-
des vencedoras’, destacou que o 
poder de síntese é fundamental. 
“O consórcio é a personificação do 
darwinismo. Mesmo em períodos 
de alta de inflação, ele sobreviveu 
e ganhou forças porque não houve 
derrotismo. Em um mundo com-
petitivo só fica para trás quem fica 
parado”, frisou o palestrante.

O especialista propôs uma refle-
xão sobre o modo como agimos 
diante dos fatos e, por meio de uma 
narrativa, traçou o processo evo-
lutivo do homem transitando pela 
descoberta do fogo, do papel, até a 
chegada à tecnologia. “Precisamos 
entender que, no momento atual, 
poder é a capacidade de execução 
e disseminação do conhecimento”, 
disse o palestrante.

Para ele, é preciso saber respirar 
e lidar com os fantasmas da incoe-
rência. “O bom amigo é aquele que 
lhe fala a verdade, ou seja, o que ge-

atitudes vencedoras
Segundo Carlos 
Hilsdorf, especialista 
em gestão, poder 
é a capacidade 
de execução e 
disseminação do 
conhecimento

ralmente precisa ouvir – não o que 
você quer ouvir. Precisamos enten-
der que nossas escolhas impactam 
sobre nossa qualidade de vida, uma 
vez que elas nos mostram como re-

agir às particularidades do cotidia-
no”, pontuou Hilsdorf.

Embasado em questões compor-
tamentais, o palestrante tratou de 
percepções, dificuldades, coragem, 
ansiedade, relacionamentos, sabe-
doria e como potencializar esses fa-
tores para obtenção do sucesso pes-
soal. A frase proferida “muitos são 
chamados, mas poucos serão esco-
lhidos” até remeteu ao novo sucesso 
de bilheteria Noé, com o ganhador 
do oscar Russell Crowe, que cons-
trói uma imensa arca, que abriga os 
escolhidos pelo criador.

Hilsdorf sugeriu que para dobrar 
ou triplicar as vendas em consór-
cio é preciso se autoquestionar: 
quais são as maiores incoerências 
que tenho feito? “Minha dica é 
que para melhorar é preciso se co-
nhecer, estar sempre determinado 
e focado no crescimento contínuo. 
Precisamos fazer o óbvio bem feito 
e, além do óbvio, algo extraordiná-
rio. Isso encanta o cliente e o fide-
liza”, finalizou. 

Carlos Hilsdorf, 
especialista em 
motivação de equipe
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Uma das novidades do XXXVI 
CONAC foi a realização da 
sessão interativa “As Tendên-

cias para o Sistema de Consórcios”, 
sob a coordenação do Luiz Fernando 
Savian, presidente Regional Sudeste I 
da ABAC, compartilhar por dezenas 

Oportunidades e desafios

tENdêNCiA

Sessão interativa aborda as tendências para 
o Sistema de Consórcios

2008. Depois o mercado apresentou 
queda, seguida por um período de 
maior estabilidade. Em motos, ti-
vemos um período de crescimento 
e agora convivemos com estabilida-
de. Em veículos, o desempenho do 
nosso setor é sazonal, dependendo 
do comportamento geral da econo-
mia”, destacou. 

Entre as oportunidades para o Sis-
tema de Consórcios, Luiz Fernando 
Savian recordou que o crédito está 
mais difícil e seletivo e que os juros es-
tão subindo, variáveis que favorecem 
o setor. Os fatores positivos incluem 
também, segundo ele, a melhor distri-
buição de renda e os novos consumi-

Luiz Fernando Savian, 
Presidente Regional 
Sudeste I da ABAC

existem também ameaças, entre as 
quais Savian listou mercado de tra-
balho menos aquecido, queda da 
confiança do consumidor, perda de 
força do consumo, inflação acima da 
meta e elevação da taxa básica Selic.

Em seguida, ele promoveu um 
exercício que organizou grupos para 
recomendação de ações práticas de 
cada segmento do Sistema de Con-
sórcios, tendo em conta esse cenário. 
Os grupos foram compostos por 20 
participantes, que se apresentaram 
entre si e trocaram cartões de visita, e 
ainda elegeram um líder-relator que 
coordenou e resumiu as sugestões 
e depois fez a apresentação em ple-
nário dos resultados. O ponto alto 
desse encontro foi a possibilidade de 
cada participante expor suas ideias e 
ainda formar novos amigos, que era 
a proposta inicial do encontro: “O 
CONAC do relacionamento”, resu-
miu o presidente regional. 

de participantes do Congresso. Na 
sessão, Savian fez uma exposição so-
bre as ameaças e oportunidades do 
mercado e, em seguida, o auditório 
dividiu-se em grupos segmentados 
para apresentar sugestões de ações 
para melhorar o desempenho dos 
diversos segmentos do setor, como 
veículos leves, veículos pesados, 
motos, imóveis, etc.

Em sua apresentação, Savian lem-
brou que o Sistema de Consórcios 
tem crescido nos últimos anos, mas 
que é preciso estar atento às ame-
aças e oportunidades. “Há pontos 
que merecem reflexão, como o fato 
de  não termos conseguido reter os 

dores das classes B e C, além da maior 
credibilidade do Sistema e a necessi-
dade do comércio, da indústria e do 
agronegócio de investir (o que signifi-
ca comprar máquinas, equipamentos 
e veículos, entre outros itens).

Ao lado dessas oportunidades, 

consorciados como seria desejável. 
Também devemos lembrar que a 
média de cancelamentos no Brasil 
é alta. Nos segmentos de atuação, 
acontecem oscilações, como em 
imóveis e veículos leves, em que 
tivemos crescimento em 2007 e 



Cada vez mais perto de você.
Matriz em Belo Horizonte,
representações em diversos
estados e presença em todo o país
por meio das concessionárias de 
automóveis Chery e da rede de 
distribuidores e concessionários 
de Pneus Bridgestone.

Taxas competitivas, atendimento diferenciado e garantia de mais
de três décadas de operação, são fatores decisivos que fazem 
da Multimarcas um dos melhores consórcios do Brasil.



O que é a tragédia dos co-
muns? O professor Ru-
bens Mazzali, da Fundação 

Getulio Vargas, nas disciplinas de 
Governança Corporativa, de Visão 
Sistêmica e Processo Decisório e 
de Sustentabilidade Corporativa, 
dá uma definição clara: “é a busca 
pela obtenção da vantagem indivi-
dual que prejudica o coletivo, seja 
no privado ou no pessoal”.

O consultor abordou vários 
exemplos que remetem à tragédia 
dos comuns no nosso dia a dia. 
“Podemos citar a precificação de 
um plano de saúde que, normal-
mente, é cobrado preço igual inde-

“a sociedade é um 
grande condomínio”

gEStÂO

Especialista 
em governança 
corporativa diz 
que a busca 
da vantagem 
individual 
prejudica o coletivo

pendentemente do volume de uso. 
Há pessoas que abusam e a conta é 
sempre paga pelo grupo. Isso tam-
bém acontece no condomínio de 
um morador individual, ou seja, 
ele paga pelo todo. Nossa socieda-
de é um grande condomínio, onde 
alguém paga a conta, não se enga-
ne”, explicou Mazzali.

A teoria dos jogos também foi 
apresentada como recurso inte-
ressante, possibilitando entender 

Rubens Mazzali, 
Professor da FGV

a importância do sentimento de 
cooperação. Segundo ele, o suces-
so está intrinsicamente ligado à 
ruptura da prática da “tragédia dos 
comuns”, onde os indivíduos reali-
zam ações unilaterais. 

Mazzali projetou, como exem-
plo ilustrativo, a cena do filme que 
conta a história do matemático 
John Forbes Nash sobre a diferen-
ça entre competição e colaboração. 
“A cena do bar em que Nash está 
com os amigos e entram umas 
mulheres mostra bem a questão. 
Quando eles ameaçam compe-
tir para ver quem vai ficar com a 
moça loira mais bonita, baseados 
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na teoria da competição proposta 
por Adam Smith, Nash contraria 
dizendo que, se todos fossem ten-
tar ficar com a mesma, facilmente 
amargariam um fracasso. Mas se 
eles colaborassem entre si e fossem 
conversar com as outras mulheres, 
deixando a loira sozinha, as chan-
ces de êxito seriam maiores, uma 
vez que um não anularia o outro”.

Experiente na implantação de ar-
quitetura de governança, que tem 
por objetivo a sustentabilidade es-
tratégica de empresas, Mazzali mos-
tra que o Banco Central (BC) está 
atento ao tema que, diretamente, 
impacta em segurança do sistema 
financeiro. “Governança corpora-
tiva é uma importante arquitetura 
de gestão, visando à valorização 
da empresa e sua perenidade. Essa 
arquitetura contempla organismos 
bem estruturados”, ilustrou.

O livro ‘“Previsivelmente irra-
cionais”, de Dan Ariely, publica-
do nos Estados Unidos em 2008, 
também foi citado pelo palestran-
te como objeto de análise. “Ele 
ajuda a repensar a fundo a forma 
como você e as pessoas em sua vol-
ta agem. Por meio de uma série de 
experiências divertidas e surpreen-
dentes, instiga a nossa capacidade 
de raciocínio, mostrando como 
somos induzidos a fazer escolhas 
precipitadas. É o caso da pipoca 
no cinema que, invariavelmente, 
somos induzidos por uma fração 
de menor valor escolher por mais 
conteúdo. Resultado: deixamos 
sobrar a metade”, destacou Maz-
zali, frisando que “a cooperação 
consciente resulta em sucesso para 
o conjunto”. 
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As fraudes eletrônicas são 
uma ameaça crescente 
para as empresas, mas com 

a adoção de cuidados específicos é 
possível reduzir os riscos, de acor-
do com os especialistas Ricardo 
Sewaybriker, da Área de Segu-
rança Corporativa do Bradesco, e 
Guilhermino Domiciano, geren-
te de Segurança – São Paulo do 
Banco do Brasil. Os dois falaram 
sobre “Segurança da Informação e 
Análise de Riscos e Fraudes Ele-
trônicas”, em painel realizado no 
XXXVI CONAC.

Ricardo Sewaybriker lembrou 
durante sua apresentação que não 
existe anonimato no mundo di-
gital nem é possível controlar as 
mensagens, que têm propagação 
muito rápida. Por isso, alertou: 
“Todo cuidado é pouco e o que se 
coloca na rede social é para sem-
pre”. O especialista informou que 
o Brasil está entre os 10 países que 
mais sofrem ataques cibernéticos.

Como prevenção, o especialista 
do Bradesco sugere posturas: “A 
empresa não pode ser uma pos-

Todo cuidado é pouco
Evite postar informações confidenciais na internet.  
Lembre-se de que elas podem causar prejuízo ou provocar fraude

tadora compulsiva, daquelas que 
colocam informações sem inter-
rupção. É preciso parar e pensar 
antes de publicar. Deve-se também 
evitar a postagem de informações 
confidenciais e treinar os funcio-
nários para que adotem essa mes-
ma postura. Outro detalhe impor-
tante é evitar o uso de palavrões 
em quaisquer circunstâncias e os 
erros de português”. Ele recomen-
da também que se normatize o uso 

e utilizar sempre o mundo digital 
a seu favor, da maneira adequada. 
“São iniciativas fundamentais, às 
quais se somam outras ainda mais 
importantes: conscientizar, educar 
e treinar todos os funcionários so-
bre políticas de segurança da infor-
mação das companhias”, ressalta.

Guilhermino Domiciano, do 
Banco do Brasil, lembrou a impor-
tância de conscientizar os funcio-
nários para que o mundo digital 

Ricardo 
Sewaybriker, 

da área de 
Segurança 

Corporativa do 
Bradesco

SEgurANÇA dA iNfOrmAÇãO

de dispositivos particulares de fun-
cionários nas empresas.

“Rede social é bom para as em-
presas”, garante Sewaybriker, “mas 
é preciso colocar controles para 
que elas não causem prejuízos nem 
sejam alvos fáceis de fraudes. Não 
se pode esquecer que proteger a 
informação é pensar em processos, 
tecnologia e pessoas”.

O palestrante listou como reco-
mendações para aumentar a se-
gurança da informação em redes 
corporativas: desenvolver e divul-
gar política e normas da empresa 

seja favorável às empresas: “Trata-
se de um mundo de maravilhas, 
mas deve-se conviver adequada-
mente com ele”. Na avaliação de 
Domiciano, é preciso estar sempre 
alerta e tomar providências, como 
manter o sistema operacional e o 
software antivírus sempre atualiza-
dos com cópias oficiais, já que as 
piratas podem conter ameaças, e 
utilizar um firewall, denominação 
que se dá a uma barreira de prote-
ção que ajuda a bloquear o acesso 
de conteúdo malicioso a computa-
dores e demais dispositivos. 



I novar é uma tarefa árdua e com-
plicada, mas indispensável para 
obter diferenciação no mercado. 

“Desmistifi que a ideia que inova-
ção é algo de pessoas geniais. Ela 
nasce do esforço, do incômodo, e 
não precisa de superioridade. Parte 
das invenções surge de um estado 
de necessidade”, declarou David 
Forli, professor do INEPAD (Ins-
tituto de Ensino e Pesquisa em Ad-
ministração).

Em sua palestra, ele apresentou 
algumas imagens engraçadas de 
projetos de inovação que, estetica-
mente, não são nada atraentes, mas 
que são funcionais. “Todo mundo 
inova para chegar a algum lugar. A 
partir da junção de ideia e de cria-
ção nasce o conceito inovador tão 
debatido na atualidade”, disse Forli.

Para ele, o “Prêmio Compartilhar 
2014 Melhores Práticas das Admi-
nistradoras de Consórcios”, que 
tem por objetivo disseminar prá-
ticas empresariais que contribuam 
para o aprimoramento de todas as 
empresas do setor, fortalecendo o 
Sistema, é algo extremamente rele-
vante. “O que signifi ca comparti-
lhar? É um ato social importante de 
fomento de conhecimento de novas 
ideias. Essa proposta foi atingida”, 
declarou Forli.

O conceito de design thinking, 
como abordagem para imple-
mentar uma cultura de inovação, 
segundo o especialista, esteve in-
serido no contexto de criação dos 
participantes do prêmio. “É um 

Olho vivo e faro fi no

David Forli, 
Professor do 
INEPAD

iNOVAÇãO

conceito importante. O fi nalis-
ta que pensou no “Let the music 
play” usou isso de forma a colocar 
as pessoas no centro do desenvolvi-
mento do seu projeto. É trabalhar 
o olhar do usuário na preocupação 
com o outro”, enfatizou Forli.

O carro chefe de lucratividade 
da 3M, o famoso e mundialmente 
conhecido “Post-it”, também foi 
usado pelo palestrante como for-
ma de exaltar o surgimento de no-
vas ideias. Em 1968, o Dr. Spencer 
Silver, pesquisador da 3M, desen-
volveu um adesivo capaz de ser 
tirado e recolocado no lugar sem 
perder a aderência facilmente. No 
entanto, ele não sabia que tipo de 
uso poderia dar à solução. A pri-
meira sugestão apareceu quando 
seu colega, Dr. Art Fry, teve a ideia 
de usar o adesivo para não se per-
der as marcações de suas partituras 
de músicas do coral. 

“Em 1981, o tal ‘Post-it’ foi con-
siderado o produto mais valioso da 
3M. Isso é resultado de um olhar 
que pode fazer diferença”, disse For-
li, ilustrando que “o mundo do tra-
balho nos traz ideias inovadoras. A 
questão é que devemos defendê-las 
até que sejam colocas em prática”.

Por fim, Forli citou Tim Brown, 
CEO da celebrada empresa de 
inovação e design IDEO, conhe-
cido por criar objetos elegantes e 
embelezar o mundo a nosso redor. 
“Ideia boa é aquela que foi para a 
vida, que foi testada e permane-
ce”, concluiu. 

David Forli, professor do INEPAD, 
afi rma que parte das invenções surge de 

um estado de necessidade das pessoas
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Fábio Sayeg, sócio-diretor da 
agência WROI Performan-
ce Online, mostrou em sua 

apresentação como as empresas 
estão utilizando mais a internet no 
País. “O número de pessoas com 
acesso à internet no Brasil chega a 
105 milhões. Já somos a 5ª nação 
mais conectada do mundo e os 
investimentos em publicidade na 
internet aumentaram 32,4%, em 
2013. É preciso acompanhar essa 
evolução”, enfatiza Sayeg.

O consumidor, segundo ele, 
por meio das mídias sociais, mu-
dou sua forma de interagir com as 
empresas. “As buscas por consór-
cios vêm aumentando expressi-
vamente, conforme constatamos 
pela ferramenta Google Insights. 
A internet é fundamental no 
processo de escolha e na decisão 
do consumidor” afirmou Sayeg, 
mostrando que “mais da metade 
do tempo do processo de escolha 
de um consórcio é passado na in-
ternet (61%), enquanto apenas 
39% buscam os meios off-line”.

O uso de mídias sociais também 
mudou a forma da interação en-
tre público e empresa. “O consu-
midor tem menos tempo quando 
vai efetuar uma compra e já sabe 
o que quer. É preciso entender 
esse movimento, mais que isso, 
saber como acompanhá-lo para 
capitalizar em ganhos efetivos 
nos negócios”, explicou Sayeg.

Outro dado relevante é que 
50% das pessoas fazem suas 
pesquisas na internet via smart-

Mergulhe no  
universo digital

Especialista diz que uma forma de incrementar a venda de consórcios é 
investir em conteúdo na internet

os links patrocinados são o segun-
do tipo de anúncio mais lembrado 
pelos usuários. “Pesquisas mais co-
muns relacionadas ao termo ‘con-
sórcio’ apontaram que as marcas 
mais lembradas são Honda e Hon-
da Consórcio, Fiat e Consórcio 
Fiat, Consórcio Nacional, Chevro-
let Consórcio e Chevrolet. A inter-
net hoje é um meio de tomada de 

Fábio Sayeg, 
Sócio-Diretor da 

agência WROI 
Performance 

Online

se conectou à internet via celular, 
enquanto 65,7% se conecta via 
notebooks e 75,5% via computa-
dores. Estamos em um novo mun-
do digital, que cresce rapidamen-
te, e uma forma de incrementar a 
venda de consórcios nesse canal é 
produzir e distribuir conteúdo re-
levante e dirigir ações com foco no 
consumidor”, finalizou Sayeg. 

iNtErNEt 

phones. “Nesse novo universo, o 
importante é se mostrar presente, 
aparecer. Mesmo em momentos de 
crise, sempre tem alguém queren-
do comprar. Ser lembrado mini-
miza períodos de dificuldade e im-
pulsiona os negócios”, considerou 
o palestrante.

A internet é usada ativamente no 
processo de pesquisa e decisão de 
compra de automóveis, sendo que 

decisão”, exemplificou Sayeg.
Dando uma visão geral de mobi-

le no Brasil, Sayeg mostrou que já 
estamos na 4ª posição no número 
de dispositivos ativos. “Em com-
paração com a média mundial, 
os usuários brasileiros são muito 
mais engajados com a internet, 
seja via PC ou mobile. O acesso à 
internet via mobile já se aproxima 
do via PC: 61,5% da população já 
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Seguindo a tendência da co-
municação digital e buscando 
potencializar a visibilidade do 

Consórcio em uma rede com mais 
de 105 milhões de brasileiros co-
nectados, a ABAC lançou em 2013 
a campanha institucional “O Novo 
Brasil Redescobre o Consórcio”. 

Com início em 
novembro e previ-
são de encerramen-
to em outubro de 
2014, totalizando 
11 meses no ar, 
a campanha tem 
como universo-alvo 
a classe C, também 
chamada de “nova 
classe média”, que 
vem crescendo sig-
nificativamente en-
tre os consumidores 
de consórcio: de 
2010 a 2012, ela subiu de 20% para 
30%, e em 2014 chegou a 52% dos 
consociados.

“A nova classe de consumo, a clas-
se C, está a cada dia mais conecta-
da. Aproveitamos a oportunidade 
para fazer com que esses brasileiros 
redescobrissem a antiga, mas sem-
pre boa forma de realizar sonhos: 
o consórcio”, explicou Nelson Fer-
rão, diretor de criação da M.Santos 
Publicidade, em apresentação no 
XXXVI CONAC. 

A campanha conta com exibição 
de banners sobre consórcio nos 
principais portais do País, como 
UOL, IG, Terra, Globo.com, R7, 
Zap Imóveis, Imóvel Web, Web 
Motors, além de rede de portais, 
como Media Response, e o canal 

o Novo Brasil 
redescobre o Consórcio
Campanha da ABAC estimula vendas de consórcios

83 milhões de usuários ativos men-
sais – número inferior apenas aos 
dos Estados Unidos e da Índia. 

O funcionamento é simples: 
um clique no banner direcio-
na o consumidor para o hotsite 
www.redescubraoconsorcio.com.br, 
que oferece informações sobre cada 
um dos nove segmentos por meio 
de vídeos. É possível também loca-
lizar as administradoras associadas e 
obter explicações detalhadas sobre o 
Sistema de Consórcios.

Segundo Nelson Ferrão, a cam-
panha foi dividida em três fases: 
impacto, sustentação e manuten-
ção. A expectativa é que ao fim da 
terceira etapa o hotsite chegue à 
marca de 350 mil visitas. “Esse nú-
mero representa o engajamento de 

mArkEtiNg

Positivo. Dispõe ainda de anúncios 
na rede de publicidade do Google 
e no Facebook, e de atualização de 
conteúdo nas redes sociais. 

Já são quase 2 mil seguidores da 
página da ABAC no Twitter e mais 
de 70 mil fãs no Facebook, a rede 
mais popular do País, com cerca de 

um público altamente qualificado 
e destaca a relevância de uma ação 
bem direcionada. Trata-se de uma 
campanha completa, que otimi-
za com muita responsabilidade a 
verba de investimento da ABAC”, 
explicou Nelson.

A campanha também oferece a to-
das as administra-
das associadas um 
kit mídia conten-
do diversas peças 
publicitárias para 
download: anúncio 
para jornal e revis-
ta, outdoor, vídeos, 
spots de rádio, bus-
door e banners. Em 
todas as peças há 
espaço reservado 
para que as admi-
nistradoras insiram 
logo e informações 

de contato. O kit mídia é oferecido 
sem custos para as associadas e está 
disponível no hotsite da campanha, 
em área de acesso restrito. 

 “De acordo com o estudo do 
Instituto Data Popular, oito em 
cada 10 pessoas que acessam a web 
no Brasil são das classes C, D ou 
E. Optamos pela internet porque, 
por meio dela, conseguimos dialo-
gar diretamente com nosso públi-
co-alvo. Além de sermos lembrados 
pelos visitantes, também apresen-
tamos de forma objetiva os mais 
variados tipos de produtos que po-
dem ser adquiridos via consórcio”, 
enfatiza Luiz Fernando Savian, 
presidente da Regional Sudeste I 
da ABAC e coordenador do Comi-
tê de Marketing da entidade. 

O NOvO Brasil redescOBre O cONsórciO.
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Tudo em venda é habilida-
de!”, frisou Alexandre Ber-
nardo ao iniciar sua pales-

tra no CONAC. “Sou da cidade 
de Itu, portanto, me desculpem 
pelo sotaque. Comunicação não é 
falar bonito, mas se fazer enten-
der. Essa é primeira dica que dou 
a vocês, vendedores”, disse.

Segundo o especialista, para to-

Comunicação não é falar bonito, 
mas se fazer entender

que ao comprar uma impressora se 
surpreendeu: “Eu perguntei ao ven-
dedor se era possível imprimir car-
tão pessoal e, com simplicidade, ele 
respondeu sim e foi tirando minhas 
dúvidas. O resultado foi a efetiva-
ção da compra”, destacou.

Para ele, vendedor bom é aque-
le que gosta de ganhar dinheiro, 
e sugere uma observação na con-

“Vender é ser convincente em 
vez de insistente”, disse Bernar-
do. Para convencer, a pessoa tem 
que buscar sempre aprimorar ha-
bilidade e técnica com otimismo, 
determinação e motivação. “Você 
pode viver do que quiser, desde 
que saiba vender. Quem domina 
a arte, sai com copo usado com 
areia e vende como apoio de peso 
de porta residencial”, explicou.

Ao convocar uma pessoa da pla-
teia, que se manifestou para fazer 
malabarismo com três bolinhas co-
loridas, Bernardo apontou que o uso 
da técnica só é possível com treina-
mento. “Nunca deixe de aprender, 
pois isso faz com que você consiga 
vender mais. Quando tento ensinar 
a pessoa a fazer malabarismo com 
bolinhas, que é uma questão de 
pura técnica, a maioria desiste. Se 
treinar, como esse convidado está 
demonstrando, é possível”, orien-
tou Bernardo, comparando o fato a 
uma situação de venda.

Em 2013, o palestrante lançou seu 
primeiro livro, “Vendedor irresistí-
vel”, em que sintetiza os princípios 
e habilidades em vendas. “É preciso 
saber olhar o perfil de seu público e 
moldar uma linguagem adequada. 
O maior comprometimento dos 
profissionais com a empresa, além 
do entrosamento de equipe, resulta 
em sucesso nos negócios. 

Seja simples 
e direto

‘‘

téCNiCA Em VENdAS

das essas técnicas se encaixarem, o 
vendedor precisa criar condições 
favoráveis de conversar com seus 
clientes. “Você deve conhecer mui-
to bem seu produto, principalmen-
te quando ele exigir detalhes técni-
cos”, ressaltou Bernardo, narrando 

tratação do profissional: “se o cara 
puxou a calculadora do bolso, fez 
conta da margem de porcentagem 
dele, pode contratar sem medo. 
Se perguntar quanto é o fixo, meu 
amigo, nem contrata que esse não 
tem ambição”. 

Alexandre 
Bernardo, 

especialista 
em vendas



Ricardo Tasinato defende que não basta saber 
vender, é preciso gerar confiança e credibilidade
convento, curvado sobre obscuros ma-
nuscritos quando, de repente, um frade 
entrou na sala e exclamou: “Venha ver, 
irmão Tomás, venha ver uma vaca vo-
ando!” Aquino mostrou pouco interes-
se e o frade o indagou: “És tão crédulo 
a ponto de não acreditardes que uma 
vaca pudesse voar?” E com a mesma 
simplicidade e rara sabedoria, Tomás de 
Aquino disse: “Eu prefiro admitir uma 
vaca voar a acreditar que um religioso 
pudesse mentir”.

Com foco na abordagem do cotidia-
no, o especialista sugere que o aten-
dimento diferenciado estabelece uma 
transferência de cuidado, mirando seu 
olhar na próxima geração de consumi-
dores. “Abasteço em um posto de com-
bustível e lá sou chamado pelo nome e 

existe uma relação de confiança entre 
nós. Outro dia, minha filha pequena, ao 
ver a cena, disse que também será uma 
cliente quando crescer. Ela notou o dife-
rencial. Atender bem é olhar para a con-
tinuidade dos negócios, atento à nova 
geração de consumidores”, explicou 
Tasinato. A estratégia, nesse contexto, 
é gerar confiança em toda a cadeia do 
relacionamento. “Isso vale no consór-
cio, na tia que vende cachorro-quente 
na porta da faculdade, que sabe o seu 
nome e preferência, e em todas as áreas. 
Confiança sempre gera melhoria nas 
relações e estabelece segurança. É isso 
que importa na força de vendas. Mas 
é uma mão de via dupla, uma vez que 
melhores práticas incidem em resulta-
dos vitoriosos”, aconselhou Tasinato. 

Conforme os produtos se trans-
formam em commodities, suas 
características têm cada vez 

menos relevância. Essa foi uma das 
constatações de Ricardo Tasinato, da 
Interathiva Assessoria e Treinamento, 
que deu uma aula prática sobre melhor 
atendimento, no XXXVI CONAC. 
Para ele, nos dias atuais, os clientes 
começam a dar mais valor para o am-
biente de compra e escolhem o que 
mais lhe agrada. As pessoas não gostam 
de ser manipuladas ou julgadas incor-
retamente, segundo o especialista. “A 
maioria aprecia profissionais que con-
fiam neles e são confiáveis. Não basta 
saber vender, é preciso gerar confiança e 
credibilidade”, declarou Tasinato.

Ele ilustrou a situação com a lenda de 
Tomás de Aquino, que se encontrava no 

AtENdimENtO

além do bom produto
Ricardo 

Tasinato, da 
Interathiva
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Por que atender bem? Essa in-
terrogativa permeou a palestra 
de André Ortiz, especialista 

em vendas e diretor da Oficina do 
Sucesso, que destacou a busca do 
equilíbrio nas relações como forma 
de impulsionar vendas. “As pessoas 
têm mais facilidade de perdoar um 
erro quando são bem tratadas, ou 
muito bem atendidas”, asseverou.

Por isso, é importante entender 
quais são as necessidades do seu pú-
blico para fazer as indicações corretas. 
“83% dos consumidores tomam de-
cisão pela visão, 11% usam a audição, 
3,5% o olfato, 1,5% o tato e 1% o 
paladar, segundo levantamento da 
consultoria Veronis Suhler Stevenson. 
Esses indicativos nos ajudam a com-
preender e trabalhar com tomada de 
decisão”, pontuou o palestrante.

André propôs um exercício à plateia 
em duplas: que olhando um para o 
outro e depois virando de costas, cada 
um fizesse uma alteração em suas ca-
racterísticas. Resultado: alguns não 
perceberam a mudança. “É preciso 
olhar com a ótica do cliente. Ganhe o 
respeito dele que o carisma vem natu-
ralmente”, aconselhou Ortiz.

Um levantamento da Shoppper 
Experience e o Grupo Padrão, apre-
sentado pelo palestrante, apontou 
o perfil e o nível de satisfação de 
1.350 consumidores, medindo o que 
o cliente deseja em termos de satis-
fação. “61% responderam qualida-
de de atendimento, 34% cortesia, 
educação e boa apresentação, 26% 
qualidade do produto, 24% imagem 
da empresa no mercado, 12% preço 
adequado e 2% ofertas e promoções. 
Isso nos dá uma radiografia das ne-

Como virar o jogo  
e alavancar suas vendas

AtENdimENtO

Em um mercado cada dia mais competitivo, transforme 
erros em oportunidades para fidelizar o cliente

cessidades”, expôs Ortiz.
O case da marca Spoleto e do gru-

po de comédia Porta dos Fundos, 
que fez um vídeo humorístico com 
uma clara crítica ao comportamen-
to dos atendentes da franquia – que 
pressionavam fortemente os clientes 

para que escolhessem os ingredientes 
o mais rápido possível –, foi apresen-
tado como um meio inteligente de 
compreensão de virar o jogo a seu 
favor. “A rede de fast-food italiana 
inverteu a mesa em seu favor, pois 
reconheceu que deveria melhorar o 
atendimento. No fim, usou a pró-
pria sátira para mostrar que entendia 
o olhar do cliente e estava disposta 
a melhorar. Isso ganhou repercussão 
favorável”, considerou Ortiz.

O vídeo de Borelli – dono de um 
refrigerador Brastemp que já havia 
gasto cerca de R$ 260 em reparos 
que não resolveram o problema do 
seu eletrodoméstico, contando todo 
drama da família que precisou gastar 
com comida por três meses por falta 
de geladeira – foi a forma encon-
trada por Ortiz para mostrar como 
a reclamação deve ser tratada com 

atenção. “O cliente é o nosso patrão, 
ou seja, toda reclamação deve ser tra-
tada com máxima atenção. Isso evita 
danos fortes de imagem. Precisamos 
ter esse olhar atento para aprimorar 
e fortalecer nossas vendas”, finalizou 
o palestrante. 

André Ortiz, 
da Oficina do 

Sucesso
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Flávio Maneira, especialista em gestão organizacional, afirma que na 
hora de tomar uma decisão é preciso usar a razão e criar uma cultura de 

capacitação estratégica

Os aliados  
na tomada de decisão

porque somos nós que inovamos, 
e não as máquinas. Nossa mente 
é imaginativa e, por meio de téc-
nicas, podemos estar sempre esti-
mulando esses campos em nosso 
favor”, frisou Maneira.

Como estudioso de “Capacita-
ção Estratégica”, Maneira cita que 
para suportar mudanças é neces-
sário criar estratégias dentro de 
um ambiente favorável para sua 
implementação. “Na era da conec-
tividade e da economia criativa, 
o profissional do futuro precisa 
ler com precisão o seu espaço de 
atuação. Quem se comunica bem, 
muitas vezes, não é o que coloca 
uma boa resposta, mas sabe fazer 
uma grande pergunta”, disse o pa-
lestrante aconselhando que “nas 
vendas, saber colocar a palavra 
certa, faz uma grande diferença. O 
gênio visionário da Apple, Steve 
Jobs, usava essa ferramenta como 
aliada e, em 5 minutos, era capaz 
de conquistar uma plateia”.

Para ilustrar a questão, Maneira 
citou que capacitar os colaborado-
res com foco nos pontos fortes é 
como em um jogo de xadrez. “No 
tabuleiro de xadrez o que vence é 
a estratégia, pois é através dela que 
se alcança o movimento do xeque
-mate. Para chegar à vitória, assim 
como na vida, é preciso pensar à 
frente do oponente. Uma gestão 
de alta performance requer sem-
pre um bom diagnóstico. Isso faz 
a diferença”, finalizou. 

F lávio Maneira, executivo 
da indústria farmacêutica, 
consultor e palestrante de 

assuntos ligados à estratégia de 
pessoas e gestão organizacional, 
falou sobre as descobertas da neu-
rociência como aliada para forma-
ção de quadros profissionais. “Os 
seres humanos podem criar novos 

Flávio Maneira, 
especialista 
em gestão 
organizacional 

capacitação em que a atenção não 
esteja somente no ensinar, mas no 
fomento contínuo de aprendiza-
gem autodirigida que amplifique 
o entendimento de realização do 
indivíduo. “Nunca é desejável to-
mar uma decisão com os nervos à 
flor da pele. É preciso usar a razão 
e criar uma cultura de capacitação 

gEStãO

neurônios ao longo de toda a vida. 
É preciso entender que o esforço 
mental, por meio de estímulo, 
como a leitura, favorece uma re-
gião importante do cérebro. Isso 
nos ajuda em um momento de 
tomada de decisão”, exemplificou 
Maneira.

Para suportar mudanças, segun-
do ele, é preciso criar estratégias de 

estratégica”, declarou Maneira.
Ele demonstrou que criativida-

de e inovação, além de técnicas e 
habilidade em vendas, agregam 
valor nas organizações. Um time 
agressivo, com alta performance, é 
resultado de elevada competência 
que une o comprometimento dos 
envolvidos. “A criatividade é uma 
particularidade do ser humano, até 
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prospecção é apenas uma eta-
pa do processo de venda. A 
busca por potenciais compra-

dores de consórcios começa muito 
antes de a negociação ser efetivada. 
Segundo Otílio Rodrigues Neto, es-
pecialista em gestão de concessioná-
ria, o processo é longo e exige muita 
dedicação do vendedor. Atualmente, 
o sucesso de uma venda pode come-
çar cinco anos antes. 

O profi ssional de consórcio deve tra-
balhar com um banco de dados com 
aproximadamente três mil potenciais 
compradores. Sobre cada um deles, 

A 

o sucesso
de uma venda começa 
cinco anos antes

PrOSPECÇãO dE CliENtE

Otílio Rodrigues 
Neto, economista e 
especialista em gestão 
de concessionária

além de identifi car o seu perfi l, o ven-
dedor precisa obter três informações 
básicas: o que ele deseja (moto, carro, 
avião, etc.), quando pretende comprar 
o bem e como espera fazer isso. “An-
tigamente as pessoas que desistiam de 
uma compra eram imediatamente des-
cartadas”, lembrou Rodrigues. “Hoje, 
uma venda frustrada pode se transfor-
mar em um contrato no futuro.”

Otílio explicou que há algum tempo, 
a prospecção transacional do cliente 
era encerrada logo após a venda. Ou 
seja, comprou, morreu. A partir do 
momento que o vendedor acompanha 

a trajetória do possível comprador, ele 
tem condições de criar soluções per-
sonalizadas para cada necessidade. Ele 
exemplifi cou que, caso o cliente tenha 
um fi lho adolescente prestes a entrar 
na faculdade, o vendedor deve abordar 
o pai dois ou três anos antes de o garo-
to atingir 18 anos. Ele pode começar a 
pagar o consórcio de um carro antes e 
o veículo estará provavelmente quita-
do assim que o fi lho for aprovado no 
vestibular. “O pagamento de cada par-
cela poderá servir de estímulo para que 
a dedicação ao estudo seja redobrada”, 
argumentou Rodrigues Neto. 

30 CONAC 2014

Nada como ter funcionários bem 
treinados e que conheçam pro-
fundamente os produtos ofe-

recidos pela empresa, para que aten-
dam com efi ciência os clientes. Essa 
foi uma das primeiras orientações que 
Sonia Rica, diretora de atendimento 
da Porto Seguro, compartilhou com 
os congressistas do XXXVI CONAC 
durante sua palestra “Excelência no 
Atendimento”. 

Embora os produtos possam ter ca-
racterísticas muito diferentes, a forma 
de atender deve ser baseada em quatro 
pilares: atendimento familiar, resolu-
bilidade, postura proativa, gentileza, 
autonomia e superação de expectativa. 
Ela recomendou também que se ob-
servem todas as variáveis de qualidade: 
o processo em si, a gestão, o treina-
mento dos colaboradores e os indica-

dores, entre outros fatores.
Para isso, a diretora alertou que é 

fundamental que a empresa invista 
na formação e no treinamento dos 
seus colaboradores. “O cliente tem 
a percepção exata do produto que 

Faça seu cliente mais feliz
adquiriu e do valor que a empresa dá 
a ele no instante do relacionamen-
to e de uma eventual necessidade. É 
por isso que faz parte da prática da 
Porto Seguro prestar um atendimen-
to que supere as expectativas, com 
gentileza, iniciativa e genuíno inte-
resse pelo caso do cliente”, afi rmou.

Segundo a diretora, além do proces-
so de treinamento convencional dos 
funcionários, antes de irem para a li-
nha de frente do atendimento, eles são 
testados e orientados em laboratório, 
onde enfrentam contatos, situações e 
casos reais, sempre acompanhados por 
profi ssionais experientes. O laboratório 
também é usado na reciclagem periódi-
ca dos colaboradores mais experientes. 
“Esses são cuidados essenciais para a 
manutenção de um atendimento de ex-
celência”, concluiu a executiva. 

AtENdimENtO

Sonia Rica, 
diretora de 

atendimento 
da Porto 

Seguro

Otílio Rodrigues 
Neto, economista e 
especialista em gestão 
de concessionária

Otílio Rodrigues 
Neto, economista e 
especialista em gestão 
de concessionária



Rodolfo Garcia Montosa, ex- 
presidente da Associação 
Brasileira de Administradoras 

de Consórcios (ABAC) e diretor- 
geral da BR Consórcios, conhecido 
no setor pela defesa incondicional 
da aprovação da nova lei do setor 
nº 11.795/08, moderou o painel 
“Retenção de Consorciados”. Ao 
lado de Alexandre Luís dos Santos, 
diretor do BB Consórcios, Jocimar 
Augusto Martins, gerente técnico da 
administradora Sicredi, e Pedro San-
tos, diretor da Canopus Consórcio, 
a demonstração da experiência de 
atuação dos agentes prevaleceu na 
análise da evolução do segmento.

Pedro Santos disse que a retenção 
é uma ação específica que deve es-
tar inserida em um conceito maior, 
dentro do espírito de cada empresa. 
“Para conseguirmos isso, é impor-
tante deixar o nosso cliente feliz e 
satisfeito. Não se deve medir esfor-
ços para encantar o cliente, mesmo 
que seja pegar um avião com gran-
de deslocamento de tempo. Ele 
(cliente) deve ser atendido e visto 
como prioridade. Esse é o espírito 

Surpreenda, encante!
Rodolfo Garcia Montosa, ex-presidente 
da ABAC e diretor-geral da BR 
Consórcios, moderou o painel sobre 
Retenção de Consorciados

que digo”, enfatizou Santos.
Para Alexandre Luís dos Santos, 

diretor do BB Consórcios, a re-
tenção também deve olhar para  a 
eficiência da forma de cobrança. 
“O Banco do Brasil trabalha com 
inadimplência de 4,3% no setor. O 
débito automático em conta-cor-
rente é de 96%, o que ajuda manter 
a carteira sempre com bons indica-
dores”, demonstrou o diretor, men-
cionando que o investimento feito 
em equipe e na estruturação do 
departamento de cobrança trouxe 
bons resultados: “É preciso estabe-
lecer uma relação de conhecimento 
do cliente para gerar retenção”.

Jocimar Augusto Martins mostrou 
que 93% de sua operação está no 
débito em conta, com repique de 
10 dias de cobrança após vencimen-
to. “O processo de retenção transita 
pelo envio de carta, fluxo de contato 
telefônico e uma ação personalizada. 
Quando há um problema com nosso 
consorciado, trabalhamos de manei-
ra focada”, disse Martins. 

Como sistema cooperativo, a Si-
credi valoriza o relacionamento, 
oferecendo soluções financeiras 
para agregar renda e contribuir 
para a melhoria da qualidade de 
vida dos associados e da sociedade. 
“Nossa inadimplência fica na casa 
de 2% a 2,5%, mas temos uma re-
lação próxima com nossa carteira. 
Isso inclui vários procedimentos, 
entre eles a troca de uma carta de 
crédito por valor menor. A nossa 
retenção cresceu de 2010 a 2013 
e a gestão é uma das chaves do su-
cesso, junto com olhar no consor-
ciado e em seus representantes”, 
pontuou Martins, finalizando que 
“a conjunção desses fatores nos 
leva a uma condição impar de es-
truturação financeira”. 

Da esq. para dir.: Alexandre Luís dos Santos, 
Jocimar Augusto Martins, Pedro Santos e 

Rodolfo Garcia Montosa

rEtENÇãO dE CONSOrCiAdOS
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Os benefícios
do marketing de incentivo

A equipe de trabalho deve ser motivada a partir do 
instante em que absorve conhecimento sobre o negócio

cada atitude das empresas para as 
quais trabalham. Querem saber 
como pensa o presidente, sentir 
que estão próximos da gestão e 
que são capazes de interferir na di-
reção da empresa, podendo opinar 
e criar”, ensinou Cristiano Miano.

De acordo com o especialista, 

atraente ou até mesmo um carro. 
A comunicação periódica perso-

nalizada via e-mail, SMS e telefo-
ne traz o colaborador para mais 
perto da empresa, aliada às novas 
tecnologias que permitem treinar 
o time por meio de jogos virtuais 
ou vídeos. “Temos uma ferramen-
ta completa que beneficia toda 
a cadeia de valor”, disse Miano. 
“Tudo isso pode acontecer com 
sua equipe mesmo que ela esteja 
distribuída nacional ou interna-
cionalmente, desde que unida do 
ponto de vista prático, por meio 
da campanha integrada via inter-
net”, explicou.

Nada disso, porém, tem validade 
se o marketing não mantém o pro-
grama de incentivo sob seu contro-
le. Não adianta lançar a ação com 
uma superfesta, com a presença da 
chefia, se depois o processo cai no 
esquecimento da empresa. “Para 
isso, as avaliações métricas podem 
mensurar os resultados periodica-
mente, permitindo corrigir pro-
blemas de percurso ou até mesmo 
detectar falhas no treinamento da 
equipe”, alertou Cristiano Miano.

Os programas de incentivo tam-
bém aceitam que rotas sejam re-
direcionadas, facilitam a compa-
ração de metas e ainda oferecem 
canais para troca de opinião entre 
os participantes. Hoje em dia, são 
ações essenciais para as empresas 
que almejam maior produtividade 
e buscam conhecer melhor os seus 
clientes, por meio da interação dos 
seus colaboradores. 

O marketing de incentivo é 
recomendado por dez en-
tre dez consultores como 

instrumento eficaz para lançar e 
acompanhar a evolução de novos 
produtos e serviços. Mas, como 
realizar esse processo de forma 
eficiente, segura e produtiva? Para 
abordar os aspectos práticos des-
sa poderosa ferramenta, que con-
tribui para conquistar resultados 
mais significativos, o XXXVI CO-
NAC convidou o especialista Cris-
tiano Miano, CEO do Grupo Digi 
e presidente do Conselho Consul-
tivo da AMPRO.

Segundo Miano, antigamente os 
programas de incentivo se resu-
miam à aplicação de uma boa dose 
de estímulo na equipe acrescida de 
um plano de metas a ser superado. 
Não se pode negar a importância 
deste tipo de ação, mas deve-se le-
var em conta que qualquer falha 
ou deficiência criada pelo ambien-
te externo pode afetar diretamente 
o desempenho das vendas indivi-
duais ou até mesmo do grupo – va-
riáveis que o marketing não deve 
estar sujeito. 

O atual momento, orientiu Mia-
no, pede que a equipe seja reco-
nhecida e motivada a partir do 
instante em que está adquirindo 
conhecimento sobre o negócio, 
passando pela etapa em  que o rela-
cionamento está sendo construído 
com os clientes e os prospects, até 
a ação da venda. “Os profissionais 
de hoje estão preocupados também 
com a missão e com a coerência de 

Cristiano 
Miano, 

presidente da 
AMPROCEO  

do Grupo Digi

mOtiVAÇãO

cada uma das etapas (conhecimen-
to, relacionamento e venda), deve 
somar pontos em um programa de 
incentivo, permitindo que o cola-
borador resgate prêmios propor-
cionais ao seu esforço e empenho, 
por meio da troca de seus pontos 
em um portal ou outra forma de 
negociação. O colaborador tam-
bém pode participar da competi-
ção entre o time de sua empresa e 
ganhar uma viagem de fim de ano 
para um destino extremamente 



tro, Edna Honorato, do Con-
sórcio Luiza, e Brenda Donato, 
do Embracon, apresentaram as 
estratégias adotadas por suas ad-
ministradoras que as fizeram ser 
constantemente premiadas e colo-
cadas no ranking das companhias 
que se destacam nesse trabalho 
com os colaboradores.

No caso do “Great Place to 
Work”, o estudo identifica as me-
lhores empresas para trabalhar com 
base em pesquisa anual que avalia o 

Dar prioridade ao bom rela-
cionamento com os cola-
boradores é uma política 

que traz resultados positivos para 
as empresas, como ficou claro no 
painel “As melhores empresas para 
se trabalhar”, realizado durante 
o XXXVI CONAC. No encon-

a arte de  
valorizar o colaborador
Consórcios Luiza e Embracon revelam 
a importância de estar entre as melhores 
empresas para se trabalhar

nível de confiança dos funcionários 
a partir de cinco critérios: credibi-
lidade, respeito, imparcialidade, 
orgulho e “camaradagem”, além das 
nove práticas culturais de gestão de 
pessoas. Essas práticas de valoriza-
ção e respeito aos colaboradores le-
varam o Consórcio Luiza a ocupar 
lugar de destaque no ranking das 
“Melhores Empresas para se Traba-
lhar”. O Magazine Luiza, que faz 
parte do grupo presidido por Luiza 
Trajano, também foi selecionado e 
faz parte do ranking. 

No ano passado, o Consórcio Luiza 
ocupou a sétima posição no ranking 
das 30 empresas do grupo “Pequenas 
e Médias Nacionais”, que têm entre 
100 e 999 funcionários. Edna Ho-
norato considera que a forte cultura 
do Grupo Magazine Luiza de colocar 
as pessoas em primeiro lugar é um 
dos motivos do Consórcio Luiza há 
três anos consecutivos fazer parte do 
ranking. E lembrou: “A escolha acaba 
sendo também um desafio, pois bus-
camos sempre melhorar”.

Já Brenda Donato, da Embra-
con Administradora de Consór-
cio, disse em sua palestra que o 
mais importante não é o prêmio 
em si – a empresa está entre as 
100 melhores para se trabalhar –, 
“mas olhar sempre os processos 
internos buscando aperfeiçoar o 
relacionamento com as pessoas”. 
Ela informou que a administrado-
ra ocupou o 22º lugar no ranking 
das melhores empresas do ano 
passado e a meta é estar entre as 
10 primeiras colocadas da lista.

promoções para outros cargos. 
As boas práticas adotadas pela 

área de RH da Embracon estimu-
lam o desenvolvimento dos cola-
boradores em um ambiente de tra-
balho no qual buscam o equilíbrio 
entre os aspectos pessoais e profis-
sionais de todos os integrantes da 
equipe. Para isso, a empresa estabe-
lece parcerias estratégicas, visando 
consolidar sua posição de destaque 
entre as melhores administradoras 
de consórcios do Brasil. 

Segundo Brenda, uma das prio-
ridades da Embracon é o investi-
mento na preparação de novas lide-
ranças: 15 pessoas foram formadas 
como líderes em 2012 e mais 23 
foram promovidas a cargos de che-
fia por meio de recrutamento in-
terno. Aconteceram também 160 

Edna 
Honorato, 
do Consórico 
Luiza

Brenda 
Donato, do 
Embracon
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45% das pessoas fi cam na empresa por 
oportunidade de crescimento 
e desenvolvimento
Ruy Shiozawa, CEO do instituto Great Place to Work, garante 
que quanto melhores são as condições de trabalho maior é a 
produtividade e a criatividade dos empregados

Ruy Shiozawa, CEO do ins-
tituto Great Place to Work 
(GPTW), falou sobre como 

a melhoria no ambiente de traba-
lho impacta em bons resultados. 

“Na medida em que os líderes 
são mais bem preparados, temos 
diretamente melhoria nos negó-
cios e no ambiente em que atua-
mos”, pontuou.

Para o CEO do GPTW, os cinco 
pilares centrais são clientes, fi nan-
ças, processos, sistemas e pessoas. 
“Essas são as estruturas fundamen-
tais. Na prática, algumas empresas 
trabalham igualmente esses pre-
ceitos, com o mesmo valor, outras 

AmbiENtE dE trAbAlhO

não. O equilíbrio e a uniformida-
de são fundamentais, pois impac-
tam nos bons resultados”, frisou.

Shiozawa contou que sua funda-
mentação é resultado de uma pes-

quisa global com 53 
países, 6.200 parti-
cipante e 12 milhões 
de funcionários im-
pactados. “Construir 
uma sociedade me-
lhor ajuda empresas 
a transformarem seu 
ambiente de traba-
lho. É preciso en-
tender isso para me-
lhorar os processos”, 
disse.

Os principais mo-
tivos que fazem uma 
pessoa permanecer 
na empresa, segun-
do projeção do es-
pecialista, são: 45% 

a oportunidade de crescimento e 
desenvolvimento, 26% o equilí-
brio pessoal X profissional, 14% 
remuneração e benefícios, 12% 
o alinhamento dos meus valores 
com os da empresa e 3% demis-
são como último recurso. “Quan-
do melhoramos essas condições, 
os empregados ficam mais pro-
dutivos e criativos. É um inves-
timento que retorna em resulta-
dos”, destacou Shiozawa.

Há mais de uma década, o Great 
Place to Work se dedica a ajudar 
as organizações a compreende-
rem as características, práticas e 
atitudes que conduzem à criação 
de um ambiente adequado para o 
trabalho. Para Shiozawa, um exce-
lente lugar para se trabalhar é um 
local em que há confiança entre 
líderes e funcionário. “Nossa ex-
periência com ambientes corpora-
tivos aponta que é preciso reforçar 
cada vez mais o investimento em 
gestão de pessoas e na formação 
de líderes. Acredito que isso é um 
fator pleno de transformação sóli-
da”, finalizou. 

Ruy Shiozawa, 
CEO do Great 
Place to Work





Equipe 
Consórcio 

Gazin

A Tágide Consórcios foi a gran-
de vencedora do “Prêmio 
Compartilhar 2014 – Me-

lhores Práticas das Administradoras 
de Consórcios”, anunciado dia 11 de 
abril, durante o XXXVI CONAC, 
evento realizado no Bourbon Con-
vention & Spa Resort, em Atibaia, 
São Paulo. A empresa paraense su-
perou outros quatro finalistas com o 
case “Let the music play”. 

Embalados por suas músicas pre-

A disputa interna entre duas equipes garantiu 
um faturamento 130% maior

feridas, o gerente comercial da Tá-
gide, Cesar Calif, e a profissional de 
vendas Celia Westmaas uniram-se 
para comandar um desafio eletri-
zante entre duas equipes internas 
formadas por 12 vendedores cada. 
Resultado: a equipe A atingiu 100% 
da meta que parecia impossível e a 
equipe B alcançou 60% do objetivo 
final. A iniciativa garantiu à Tágide 
um faturamento 130% maior em 
dezembro de 2013 em relação ao 

mês anterior. 
Para atingir o topo do pódio, a Tá-

gide precisou conquistar a preferên-
cia entre 21 cases inscritos. A seleção 
dos cinco finalistas foi feita por um 
júri técnico, que depois abriu para 
a votação das empresas, no site da 
ABAC, e dos congressistas partici-
pantes do XXXVI CONAC. 

Segundo Pedro Furquim, apresen-
tador do evento, o Prêmio Comparti-
lhar serve para estimular as empresas 

Tágide Consórcios conquista o  

“PRêMiO COMPARTiLHAR 

2014”
 

PrEmiAÇãO
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Equipe 
Consórcio 

Ademilar

que tendem a acomodar-se diante de 
bons resultados conquistados. Para 
reforçar esse conceito, Furquim lem-
brou uma frase de Jack Welch, execu-
tivo norte-americano que foi eleito, 
em 2000, Gerente do Século pela 
Revista Fortune: “A inovação está ao 
seu redor. Você vê o que alguém está 
fazendo, adapta isso à sua realidade e 
eleva a um novo nível”.

Mas a tarefa da Tágide não foi 
fácil para superar os outros quatro 

finalistas, que receberam diplomas 
de menção honrosa. O Consórcio 
Luiza emplacou dois cases: em um 
deles, a empresa criou indicado-
res de desempenho para que todos 
pudessem acompanhar os resulta-
dos quantitativos e qualitativos da 
equipe. No outro, os colaboradores 
organizaram um manual de normas 
e procedimentos para atender às exi-
gências do Banco Central. 

Já o Consórcio Nacional Gazin 

apostou numa fórmula simples: as-
sociar os sonhos, os objetivos pes-
soais de cada colaborador às metas 
estabelecidas pela empresa. Perce-
beu-se que a popularização dos so-
nhos entre os colegas aumentou a 
motivação da equipe e criou-se uma 
espécie de “torcida coletiva”. 

O Consórcio Ademilar, por sua 
vez, implantou um programa inter-
no para reativação e resgate de con-
sorciados inadimplentes. 

Equipe 
Consóricio 
Luiza

Equipe 
Consórcio 
Tágide

CONAC 2014 37



Administradoras de consórcios 
registram baixo índice de queixa dos 
consorciados no Banco Central

imagem positiva

Nada é tão bom que não possa 
ficar ainda melhor. Buscan-
do aperfeiçoar o relaciona-

mento dos consorciados com as 
administradoras de consórcios, o 
XXXVI CONAC trouxe Fernando 
Dutra, chefe do Departamento de 
Atendimento Institucional do Ban-
co Central, para falar sobre as ativi-
dades da Área de Relacionamento 
Institucional e Cidadania do BC e 
apresentar alguns números gerados 
pelo setor de consórcio.

Segundo avaliação de Fernando 
Dutra, chefe do Departamento de 
Atendimento Institucional e Cida-
dania do Banco Central, o setor em 
2013 gerou 5.405 denúncias e recla-
mações – de acordo com o critério do 

BC, as denúncias (2.248) são queixas 
apoiadas em normas legais, já as recla-
mações (3.157) são questionamentos 
que não abecedem regras formais. 

Esses números são baixos se com-
parados ao total de atendimentos rea-
lizados pelo Banco Central: 377.324 
denúncias e reclamações – 77.851 e 
229.473, respectivamente.

Mesmo constatando que as queixas 
direcionadas às administradoras de 
consórcios são muito pequenas em 
comparação ao volume total, Paulo 
Roberto Rossi, presidente executivo 
da ABAC registrou a importância de 
obter informações pormenorizadas 
sobre as ocorrências. “Essas informa-
ções são importantíssimas para que o 
setor aprimore o seu atendimento”, 
justificou Rossi. Mas, por enquanto, 
segundo Fernando Dutra, o sistema 
permite identificar apenas o estado 
de origem das queixas - informações 
que o BC se prontificou a repassar 
para a ABAC. 

Antes de exibir os números, Dutra 
disse que a intenção do BC ao criar, 
há 18 meses, a Área de Relaciona-
mento Institucional e Cidadania foi 
promover um relacionamento de 

excelência com o cidadão no âmbi-
to do sistema financeiro nacional por 
meio de atuação junto às instituições 
supervisionadas. O objetivo foi aper-
feiçoar o atendimento e a prestação 
de serviços, fornecendo subsídios 
para ações de supervisão de conduta, 
regulação e educação financeira. No 
entanto, o chefe do Departamento 
de Atendimento Institucional e Ci-
dadania do BC ressaltou que os escla-
recimentos solicitados pelos cidadãos 
continuam a ser de responsabilidade 
das ouvidorias das instituições. “A 
nossa obrigação é acompanhar e 
mediar os conflitos, exigir respos-
tas conclusivas em até 15 dias e 
determinar a ampla divulgação dos 
esclarecimentos pelas instituições 
financeiras e administradoras de 
consórcios”, destacou Dutra. 

bANCO CENtrAl 

Fernando Dutra, Chefe 
do departamento de 
Atendimento Institucional e 
Cidadania do Banco Central 

Banco Central - Atendimento ao Cidadão Banco Central - Atendimento ao Cidadão
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As vantagens e os riscos 
da internet 

A advogada Patricia Peck Pinheiro ressalta que é 
preciso perder o medo em relação a esse “mundo” cada 

vez mais presente no dia a dia do consumidor
Trata-se de mais um ponto que au-
menta a presença no mundo digital 
entre as empresas, disse a advogada: 
“Todos estão digitalizados, principal-
mente os consumidores. Basta lem-
brar que 80% das pessoas já registram 
suas reclamações nas mídias sociais”.

A advogada orienta que essa reali-
dade deve ser incorporada pelo Sis-
tema de Consórcios em vários itens, 
como no preenchimento de cadastro 
pelos consumidores: “Ainda hoje se 
pede o número do telefone e o ende-
reço da pessoa no cadastro, mas não 
se lembra de um ponto importante 
como perguntar se ela tem perfil nas 
redes sociais”.

reclamar porque está tudo documen-
tado on-line”.

De olho nessa realidade, as empre-
sas devem ficar atentas também à 
necessidade de normatizar os proce-
dimentos dos funcionários no mun-
do digital, alerta a advogada: “Tudo 
deixa rastro no mundo eletrônico. 
Por isso, é preciso evitar o uso de iro-
nias, eufemismos, discriminação e até 
mesmo de palavras no diminutivo, 
que podem, conforme o contexto, 
colocar as empresas em dificuldades 
desnecessárias”.

Segundo Patricia Peck Pinheiro, é 
preciso usar os canais digitais em fa-
vor da empresa, conhecendo as mui-

As novas questões legais e 
contratação via internet fo-
ram os temas da palestra da 

advogada Patricia Peck Pinheiro, 
especialista em Direito Digital, da 
Patricia Peck Pinheiro Advogados, 
durante o XXXVI CONAC. Para 
ela, o mundo digital evoluiu e, 
embora ainda traga preocupação a 
muitas pessoas, já tem em muitos 
pontos um ambiente mais seguro 
do que o mundo “não virtual”.

Patricia Peck Pinheiro considera 
importante que se perca o medo em 
relação a esse “mundo”, que é cada 
vez mais presente no dia a dia, no 
qual estamos cercados por sites, 

blogs e mídias sociais. Ela exemplifi-
ca recordando que o Brasil conta com 
uma lei que regula a microfilmagem 
desde 1968, “mas, mesmo assim, ain-
da existe muito medo de fazer a digi-
talização, 45 anos depois”.

Ela afirma que o contrato eletrônico 
é crescentemente utilizado em vários 
segmentos, inclusive em consórcios. 

Na avaliação de Patricia Peck Pi-
nheiro, praticamente tudo o que se 
faz atualmente é on-line e pode se 
transformar em prova: “Essa reali-
dade é vista muitas vezes com preo-
cupação pelas empresas, mas pode 
ser positiva para elas. O Judiciário já 
pode constatar, por exemplo, quando 
um consumidor abusou do direito de 

tas possibilidades que eles oferecem: 
“As regras contratuais são um caso em 
que o aproveitamento digital pode 
ser fundamental. Elas normalmente 
vêm em letras minúsculas em mui-
tas páginas, o que gera reclamação 
do consumidor. Então, por que não 
produzir um vídeo com as principais 
regras e colocá-las no YouTube?”. 

CONAEC

Patricia Peck Pinheiro, 
especialista em  
Direito Digital
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segredos da
GesTao eFICIeNTe

~
Rodrigo Accioly, professor de Direito 
Civil, diz que a Administração 
Legal passou a ser essencial para que 
os escritórios ganhem efi ciência e 
competitividade

assim, eles puderam aprimorar a ad-
ministração do escritório. Essa ação 
impactou em melhores controles, ga-
nho de efi ciência, redução de custos 
e, consequentemente, aumento da 
lucratividade “, relembrou Accioly.

A nova era da advocacia, no século 
21, resulta em quebra de paradigmas 
com escritórios concebidos como 
verdadeiras organizações. “Temos 
mais de 800 mil advogados inscritos 
na OAB. Com o aumento de concor-
rência, também surge a necessidade 
de mudança na grade curricular das 
graduações em Direito. A inclusão 
da cadeira de Gestão Legal seria im-
portante neste momento, pois o estu-
dante precisa ser formado com uma 
visão ampla do Direito moderno. O 
acadêmico deve receber, também, 
noções de administração, marketing 
e fi nanças, essenciais nos dias de hoje 
para a sua atuação como operador do 
Direito”, frisou Accioly.

O campo da Administração Legal 
deverá crescer no Brasil ainda mais 
nos próximos anos, sendo que a 
profi ssão proporcionará um desafi o 
intelectual e satisfação profi ssional, 
além de possuir um papel fundamen-
tal para assegurar que os escritórios e 
departamentos jurídicos foquem em 
redução de despesas, aumento de efi -
ciência e resultados.

A relação entre escritórios de ad-
vocacia e departamentos deve ser de 
parceria total, devendo aqueles estar 
atentos para acompanhar e atender 

às necessidades dos seus contratantes, 
saber o que, de fato, precisam.

Os escritórios de advocacia, segun-
do Accioly, precisam ter o cuidado 
de se modernizar, acompanhar as no-
vas realidades do mercado, as novas 
tecnologias e ser criativos, propondo 
soluções para os problemas que lhes 
forem apresentados. E isso somente 
é possível com a implementação da 
Gestão Legal, através de planejamen-
to estratégico envolvendo todos os 
seus quatro pilares – pessoas, fi nan-

A gestão legal é, hoje, es-
sencial para os escritórios 
de advocacia e os depar-

tamentos jurídicos das empresas. 
Isso decorre, segundo Rodrigo Ac-
cioly, professor de Direito Civil e 
Direito das Relações de Consumo, 
e membro da Diretoria da ABAEC 
e da Comissão Especial de Media-
ção, Conciliação e Arbitragem da 
OAB/BA, da necessidade crescente 
de ganho de produtividade, efi ci-
ência e redução de custos como 
meios de se garantir a lucrativida-
de dos seus negócios.

A advocacia, nos últimos anos, se 
transformou muito no Brasil, quan-
do incorporou técnicas de adminis-
tração adotadas em outros países, de 
modo a alcançar uma profi ssionali-
zação da gestão. Foi a partir daí que 
os escritórios adotaram a prática de 
contratar profi ssionais de outras áreas 
para a condução das atividades não 
jurídicas. Surgiu, então, a fi gura do 
administrador legal, profi ssão que 
vem crescendo muito atualmente.

“A administradora Anna Luiza do 
Amaral Boranga foi pioneira nesse 
segmento, tendo sido contratada para 
gerir um grande escritório. Sua fun-
ção envolvia várias responsabilidades, 
que antes eram assumidas direta-
mente pelos sócios do escritório. Sua 
atuação liberou os advogados para 
que cuidassem de sua atividade-fi m, 
deixando a gestão por conta de um 
profi ssional especializado na área. E, 

Rodrigo 
Accioly, 
Professor de 
Direito Civil
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ças, marketing e tecnologia.
O planejamento é a bússola in-

dispensável para os escritórios 
e departamentos assegurarem o 
máximo em efi ciência. Para o pa-
lestrante, é importante mirar nas 
necessidades exigidas pelo merca-
do e, dessa forma, o bom uso do 
tempo é um aliado indispensá-
vel. “De acordo com a consultora 
Lara Selem, em um escritório, os 
sócios devem fi car 50% na estra-
tégia, 30% no tático e 20% no 
operacional. Já a equipe deve estar 
20% na estratégia, 30% no tático 
e 50% no operacional. Não é que 
o advogado sócio vá deixar de fa-
zer atividades técnicas, mas essa 
distribuição de tempo o possibili-
tará acompanhar o planejamento 
estratégico, de marketing, do RH, 
e de outras atividades que envol-
vem a administração. Essa é uma 
saída para melhoria do negócio”, 
fi nalizou Accioly. 
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Faltando poucos meses para com-
pletar 24 anos, o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC)

é considerado hoje uma lei forte e res-
peitada no Brasil. Mudanças positivas 
e de grande importância nos contratos 
e serviços foram temas de refl exão no 
XXXVI CONAC. Segundo Angélica 
Carlini, doutora em Direito e sócia 
da Carlini Sociedade de Advogados, 
não basta informar, é preciso garan-
tir que o consumidor compreenda o 
conteúdo. A especialista considera o 
CDC brasileiro um avanço: “o que 
traz algumas implicações é a falta do 

Mudanças no Código 
de Defesa do Consumidor
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Angélica Carlini, 
doutora em Direito 
e sócia da Carlini 
Sociedade de 
Advogados

seu entendimento e sua aplicabilidade. 
Há quem confunda o CDC brasileiro 
com Código de Defesa do Chilique”, 
pontuou Angélica.

Nos Estados Unidos, as primeiras 
organizações de defesa do consumidor 
datam de 1899 e 1906. Na Europa, o 
“consumerismo” é um fenômeno que se 
inicia a partir de 1910. “O CDC brasi-
leiro, embora novo, é bastante respeita-
do e comentado no exterior, fatores que 
apontam que estamos em um processo 
de evolução”, disse a especialista.

Angélica chamou a atenção, ainda, 
para questões como ideias centrais do 

Plano Nacional de Consumo e Cida-
dania, como: “Transformar a prote-
ção do consumidor em uma política 
de Estado, que signifi ca que outros 
governos terão que atender a essa po-
lítica; Priorizar o direito à informa-
ção, a qualidade e ao atendimento ao 
consumidor, que também têm sido 
áreas mais sensíveis, que geram maior 
volume de reclamação; E promover 
melhor a qualidade de produtos e ser-
viços, que é uma resposta do governo 
às reclamações da indústria nacional 
diante do baixo preço e da qualidade 
de alguns importados”, destacou. 
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Aprovação desse Titulo na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou 
recomendação a sua aquisição, representando exclusivamente , sua adequação às normas 
e m  v i g o r .  R e g u l a m e n t o  c o m p l e t o  n o  s i t e  

_www.yamaha motor.com.br/servicosfinanceiros/corretora-de-seguros/titulo-de-
capitalização



Atenção 
aos cotistas 

excluídos

Na maioria dos 
casos julgados ainda 
se aplica a correção 
prevista na Súmula 
nº 35, do Superior 
Tribunal de Justiça

da aplica-se a correção prevista 
na Súmula nº 35, do Superior 
Tribunal de Justiça. Sobre a taxa 
de administração, não há limite 
para sua fixação, mas, se for abu-
siva, o juiz pode reduzir o valor 
a patamares de mercado. A res-
peito da antecipação da taxa de 
administração, Dr. Dante Greg-
nanin lembrou que há casos jul-
gados que afastam a cobrança em 
razão da falta de justificativa por 
parte das administradoras.

No painel de debates do CO-
NAEC, o Dr. Rodrigo Luiz 
Alves Carvalho, do escri-

tório Fagundes e Carvalho Advo-
gados Associados, e o Dr. Dante 
Gregnanin, do Grupo Fórum, tra-
taram da devolução de pagamento 
de cotistas excluídos. 

De acordo com a Lei 11.795/08, 
a restituição não é imediata e deve 
acontecer através de sorteio, en-
quanto pelas normas anteriores e 
jurisprudência firmada nos tribu-
nais a devolução se daria em até 30 
dias, contados do prazo previsto no 
contrato para o encerramento do 
respectivo grupo de consorciados, 
ocasião a partir da qual deviam in-
cidir os juros moratórios de 1% ao 
mês. Pelas antigas normas do Ban-
co Central, a restituição ao exclu-
ído deve ser pelo percentual pago. 

No entanto, o Judiciário ainda 
resiste, mas já se percebem al-
guns avanços. Por enquanto, na 
maioria dos casos julgados, ain-

CONAEC

Da esq. para dir.: Dante Gregnanin, Vanessa de Castro 
Cavalcanti, Rodrigo Luiz Alves Carvalho 
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Alguns dos participantes do de-
bate lembraram que, em caso de 
doença grave ou terminal, a Jus-
tiça tem antecipado a devolução 
de pagamento de cotistas exclu-
ídos. Diante de vários relatos a 
respeito do mesmo tema, o Dr. 
Rodrigo Carvalho recordou que 
não há o que se discutir quando 
tratamos do maior bem que pos-
suímos: a vida. 

Durante o debate dos temas, 
Dr. Rodrigo Carvalho trouxe, 
ainda, para apreciação, o acórdão 
do STJ, derivado da Reclamação 
nº 16.112 BA, onde a corte se 
negou a aplicar os ditames ad-
vindos do julgamento do REsp 
nº 1.119.300 – RS e Reclamação 
3.752 - GO (devolução ao final 
do prazo do grupo) para casos de 
restituição de parcelas em grupos 
regulados pela Lei 11.795/08, 
argumentando que os casos não 
eram correlatos, e que a corte 
apreciaria a questão da devolução 
prevista na nova lei de consórcios 
em outra ocasião. 



Todo o cuidado é pouco na hora 
de contratar terceirizados com 
o objetivo de reduzir custos, 

ganhar agilidade, flexibilidade, produ-
tividade e competividade de mercado. 
Embora a tentação seja enorme, Dra. 
Gabriela Cervieri, especialista em Di-
reito do Trabalho e sócia do escritório 
Pedroso Cervieri Advogados, falou 
sobre os riscos que as administradoras 
de consórcios correm ao inserir tercei-
rizados em suas atividades comerciais.

Depois de fazer uma ampla expla-
nação sobre os aspectos legais que 
envolvem a contratação de terceiros, 
Dra. Gabriela Cervieri alertou sobre 
os cuidados que administradoras de 
consórcio devem atentar. A primei-
ra recomendação é que não se deve 
contratar pessoas que tenham a ad-
ministradora como seu único cliente, 
pois pode gerar a presunção de de-

CONAEC

Dra. Gabriela Cervieri dá 
dicas para contratação de 
prestadores de serviços 
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Relação contratual estabelecida 
entre as partes não gera nenhum 
vínculo de natureza trabalhista com 
os empregados, prepostos ou profis-
sionais destacados pela REPRESEN-
TANTE para a execução dos serviços 
ora contratados, ainda que de forma 
solidária ou subsidiária.

Caso a REPRESENTADA venha a 
ser judicialmente acionada para res-
ponder por encargos trabalhistas, 
acidentários, previdenciários ou fis-
cais alusivos à mão de obra empre-
gada pela REPRESENTANTE para 
execução dos serviços contratados, 
a REPRESENTANTE deverá inde-
nizar a REPRESENTADA por todos 
os prejuízos ocasionados, acrescen-
do ao valor dos danos devidamente 
corrigidos, juros de 1% ao mês, con-
tados desde o desembolso e a multa 
contratual de 20% do valor dos pre-
juízos apurados.

FiQUE DE OLHO NA CONTRATAÇÃO DE TERCEiRiZADOS

a tentaçao
dos terceirizados

~

Na reparação de danos, de-
correntes da hipótese prevista 
acima, incluem-se, além do pa-
gamento de eventual condenação 
ou acordo judicial que a REPRE-
SENTADA venha a fazer em juízo 
para a sua exclusão da lide ou 
encerramento da demanda, os 
valores decorrentes do desem-
bolso das despesas processuais, 
taxas, impostos, custas, honorá-
rios advocatícios, etc.

Obter autorização expressa para 
a retenção sobre eventuais valo-
res ainda não pagos à REPRE-
SENTANTE da indenização pre-
vista na presente; ou a execução 
dos débitos, se o presente contra-
to já estiver totalmente adimplido, 
servindo o presente instrumento 
como título executivo hábil. 

pendência ou subordinação, caracte-
rizando vínculo empregatício. Evite a 
indicação de horário no contrato do 
terceirizado. Faça rotatividade entre 
os prestadores de serviço. 

A especialista lembrou também que 
os contratos não devem ser reajusta-
dos de acordo com índices de corre-
ção do salário, pois isso significaria a 
natureza salarial do pagamento. Ela 
recomendou também não exigir que o 
representante compareça em reuniões 
mensais na sede da empresa para ava-
liação de desempenho ou treinamen-
to. Outro ponto importante: não de-
termine horário de visitas aos clientes 
ou exija a comunicação diária, por fax, 
carta ou telefone, sobre o andamento 
das negociações. Para finalizar, Dra. 
Gabriela Cervieri aconselhou não 
substituir o contrato de trabalho por 
contrato de representação. 

Gabriela Cervieri, especialista 
em Direito do Trabalho 



Acidentes e 
doenças ocupacionais 
exigem redobrada atenção
Os auditores fiscais do trabalho 
verificam desde a estrutura física 
da empresa até o cumprimento dos 
instrumentos normativos
veis vão fiscalizar as condições do 
trabalhador, além da estrutura de 
funcionamento da empresa, eles 
verificam a atuação do engenheiro 
e do médico do trabalho”, destacou 
Gontijo Mendes.

Ele também se aprofundou na 
NR 4, que diz respeito aos Servi-
ços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. “Essa norma tem por 
finalidade promover a saúde e a 
integridade dos trabalhadores. É 
o principal elemento de gestão da 
segurança e da saúde dos emprega-
dos”, projetou ele.

Entre as principais mudanças nas 
normas de saúde e segurança do tra-
balho, na ocorrência de um acidente 
fatal ou grave, a Instrução Normati-
va nº 88 do Ministério do Trabalho 
e Emprego, destaca-se que a chefia 
de Saúde e Segurança da Superin-
tendência Regional do Trabalho 
formalizará uma Ordem de Serviço 
(OS) a um auditor fiscal ou grupo 
de auditores. “Quando recebida essa 
OS, haverá uma ação fiscal e o Audi-
tor Fiscal do Trabalho comparecerá 
na empresa a fim de investigar o aci-
dente ocorrido”, mostrou. 

O advogado também explicou que a 
instrução normativa 88, do Ministério 
do Trabalho, tem por objetivo padro-
nizar por meio de diretrizes – regras 
mínimas na análise de acidentes do 

trabalhado realizadas pelos Auditores 
Fiscais. “Isso institui prioridade para 
análises de acidentes de trabalho graves 
e fatais. As empresas, cada vez mais, 
devem estar atentas a esses fatores de 
mudança em termos de obrigação”, re-
comendou Gontijo Mendes.

Segundo ele, são avaliadas as con-
dições relativas ao meio ambiente em 
que o trabalhador está inserido: “Os 
auditores fiscais do trabalho verifi-
cam desde a estrutura física da em-
presa, passando pela rotina de traba-
lho, recolhimentos previdenciários, 
excesso de jornada de trabalho, pa-
gamento de horas extras, concessão 
de intervalos intra e interjornadas, 
cumprimento dos instrumentos nor-
mativos, etc. Eles fiscalizam ainda o 
cumprimento de programas especí-
ficos voltados à segurança, higiene e 
saúde do trabalhador, como o PCM-
SO, PPRA, entre outros.”

O caráter prevencionista das em-
presas, em relação à saúde e segu-
rança dos diversos colaboradores, 
deve ser uma prioridade no planeja-
mento anual de seus investimentos,  
em vez de ser considerada como 
despesa. A metodologia adotada pe-
las empresas precisa, a passos largos, 
rever seu posicionamento de modo 
a eliminar/neutralizar, por comple-
to, qualquer incidência de doenças 
ocupacionais, acidentes graves e fa-
tais no ambiente do trabalho. 

Diante dos números crescen-
tes, os acidentes e as doenças 
ocupacionais devem ser vis-

tos com maior atenção. O advogado 
Alberto Magno de Andrade Pinto 
Gontijo Mendes, sócio do escritório 
Gontijo Mendes Advogados Asso-
ciados e professor de Direito Empre-
sarial, falou no XXVIII CONAEC 
sobre medidas que devem ser obser-
vadas pelas empresas.

Alberto Magno 
de Andrade 
Pinto, Sócio 
do escritório 

Gontijo Mendes 
Advogados 
Associados
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Nas companhias enquadradas no 
Grau de Risco 1, cerca de 2% a 
3% do quantitativo dos emprega-
dos estão afastados pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). 
“O afastamento se dá, basicamente, 
por doença comum, ocupacional 
ou acidente do trabalho. Empresas 
com 1.000 empregados, por exem-
plo, possuem de 20 a 30 pessoas 
afastadas no seu quadro funcional”, 
constatou Gontijo Mendes.

As Normas Regulamentadoras – 
NRs, relativas a segurança e medici-
na do trabalho, são de observância 
obrigatória pelas empresas privadas 
e públicas e pelos órgãos públicos 
da administração direta e indire-
ta. “As empresas estabelecidas não 
podem alegar o desconhecimento 
sobre o fato. Quando os responsá-
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Convidada para ministrar a 
palestra de encerramento 
do XXXVI CONAC, Luiza 

Helena Trajano, presidente da rede 
Magazine Luiza, contaminou a pla-
teia com seu entusiasmo, sua garra e 
sua sinceridade. A identificação com 
o público foi imediata, pois logo a 
empresária revelou sua faceta prefe-
rida. “Sou, antes de tudo, uma ven-
dedora, adoro vender”, disse Luiza. 

Estou aqui hoje, entre outras coisas, 
para tentar resgatar a imagem do Bra-
sil do copo cheio. Precisamos acabar 
com alguns focos de desânimo deste 
país.” Ela comparou com as enor-
mes dificuldades vividas atualmente 
na Europa. “Em uma conversa que 
tive recentemente com empresários 
espanhóis, eles falaram sobre os pro-
blemas que estão passando, onde há 
falta de emprego e os jovens têm pou-
ca perspectiva profissional. Tanto os 
jovens daqui como os de lá buscam 
esperança, até mesmo aqueles que 
fazem parte das classes mais altas”, 
ponderou Luiza.

A empresária recomendou que o bra-
sileiro abandone o clima de desânimo 
e olhe para a frente, deixando de recla-
mar e de “fofocar”. Ela destacou que a 
renda familiar no Brasil está crescendo 
e que o mercado está abrindo oportuni-
dade para 5 milhões de pessoas. Apon-

“Pense rico” 
PAlEStrA dE ENCErrAmENtO

Em palestra no 
XXXVI CONAC, Luiza 
Trajano, presidente da 
rede Magazine Luiza, 
sugere que o setor de 
consórcio se reinvente e 
pense fora da caixa

geladeira frost free e que tão somente 
7% dos brasileiros têm TV de tela pla-
na em casa. “Hoje, o nosso povo mais 
simples deseja e merece ter um apare-
lho de ar-condicionado”, contou Luiza. 

A empresária mostrou que o dese-
jo pela casa própria é uma oportuni-
dade para a expansão do setor. “Os 
consórcios precisam acompanhar o 
crescimento gerado pelo programa 
Minha Casa Melhor”, disse Luiza. 
Ela recordou que o Minha Casa 
Melhor é resultado do esforço con-
junto do setor de varejo, que deixou 
de lado a questão da concorrência e 
se uniu ao Instituto do Varejo para 
discutir o futuro do seu negócio. 

“Afinal somos o maior empregador 
do País depois do próprio governo”. 

Luiza valorizou também o contato 
muito próximo com seus clientes. Se-
gundo ela, foi por meio dessa troca 
de informações que foi possível des-
cobrir que, de cada 100 clientes que 
solicitavam crédito há algum tempo, 
apenas 10 tinham seus pedidos apro-
vados, sendo que 60% dos excluídos 
não possuíam qualquer restrição com 
as instituições financeiras. 

É embalada nesse entusiasmo que 
ela sugeriu que o mercado de consór-
cio se reinvente. “Assim como fez o 
varejo, o setor de consórcio precisa se 
reinventar. Mas para inovar é preciso 
contar com pessoas que pensem fora 
da caixa. A gente só evolui quando 
escuta aquilo que nem sempre dese-
ja ouvir. No varejo, por exemplo, as 
lojas físicas precisam ser reinventadas 
para receber o novo consumidor. Elas 
devem se transformar em espaço de 
entretenimento. Isso eu só descu-
bro quando me aproximo dos meus 
clientes, observo e escuto os seus de-
sejos. Afinal, são eles que pagam as 
minhas contas, que garantem o meu 
salário”, afirmou Luiza. 

Voltando para a área de consórcio 
do Magazine Luiza, a empresária fa-
lou também do orgulho em ver sua 
empresa selecionada, pelo terceiro 
ano consecutivo, entre as melho-
res para se trabalhar. “Isso acontece 
porque na nossa empresa as pessoas 
estão sempre em primeiro lugar. Se 
você quer 100% de alguém, ofere-
ça a ela 120%”, ensinou Luiza. Para 
finalizar, ela sugeriu que o setor de 
consórcio se una, não tenha pre-
guiça e faça a lição de casa para se 
tornar ainda mais produtivo. “Pense 
rico e haja de acordo com o seu bol-
so”, completou. 

Luiza Trajano, 
presidente da rede 

Magazine Luiza 

tou ainda que precisamos de mais 23 
milhões de beneficiários do programa 
federal Minha Casa, Minha Vida – um 
investimento que movimentará ainda 
mais a economia e poderá estimular o 
consumo de bens duráveis. 

Ao falar sobre a aquisição que o 
Magazine Luiza fez de 150 lojas no 
Nordeste, a empresária trouxe junto 
a informação de que apenas 54% dos 
nordestinos têm máquina de lavar au-
tomática, que só 24% deles possuem 



“a Luiza é do Brasil...”
Luiza Helena Trajano, pro-

prietária do Magazine Lui-
za, uma das maiores redes 

varejistas do País, corta qualquer 
pergunta pela metade já com uma 
boa resposta. De linguajar simples 
e econômica com as palavras, ela 
não foge da interrogativa e pontua 
suas fortes posições com convic-
ção agigantada.

Quando questionada sobre a pos-
sibilidade de assumir o Ministério 
da Micro e Pequena Empresa, em 
um eventual novo governo de Dil-
ma Rousseff, a qual já vai anteci-
pando que é amiga, ela não titubeia: 
“A Luiza é do Brasil”.  Confira a en-
trevista exclusiva concedida à revis-
ta durante o XXXVI CONAC.

Revista CONAC – O Brasil 
está com projeção de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB), 
em torno de 2%, considerado baixo. 
Isso pode afetar o seu negócio?

Luiza Trajano – O que afeta 
o nosso negócio é emprego e não 
ter renda e, como saiu um índice 
agora, o Brasil está bem. O vare-
jo está tendo um trimestre muito 
bom, até abril estamos muito bem. 
O primeiro trimestre foi excelen-
te. Pelo Magazine, não posso falar 
porque estamos na Bolsa e sujeitos 
às regras da CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários), mas o varejo, 
de modo geral, foi muito bem.

Revista CONAC – E a ina-
dimplência, os indicadores cami-
nham bem?

Luiza Trajano – Ela está a 
mais baixa dos últimos tempos. 
Isso saiu no Banco Central (BC) e 
em todos os lugares.

Revista CONAC – É que a 
senhora protagonizou um debate 
com o jornalista Diogo Mainardi, 
do programa Manhattan Connec-

tion, que disse que a inadimplência 
estava subindo, mas os indicadores 
mostravam o contrário, certo?

Luiza Trajano – Ele colocou 
de modo geral, mas eu, como 
membro do IDV (Instituto do De-
senvolvimento do Varejo), sabia 
que a inadimplência estava cain-
do! Falei que eu ia dar uns dados 
e ele falou que não queria. Ai deu 
tudo isso aí. Mas ele é gente boa, 
não há problema algum.

e carro, itens que geram grande 
oportunidade. O eletrodomésti-
co hoje é muito barato e o preço 
vem caindo. É um preço que as 
pessoas preferem comprar e re-
ceber na hora. Em torno 1% do 
faturamento do setor de eletro 
é oriundo do consórcio. O que 
mais vendemos no Consórcio 
Luiza, em volume de negócio, é 
carro, moto e imóveis. 

Revista CONAC – O Magazi-
ne Luiza dispõe de uma estrutura-
ção física muito forte, mas o mer-
cado digital cresce em velocidade 
assustadora. Como vocês estão nes-
se segmento?

Luiza Trajano – Somos muito 
fortes em mercado digital e acho 
que é um mercado do qual não se 
pode fugir. Mas começamos antes 
de todo mundo a vender pela in-
ternet, viramos até case em Har-
vard. Porém, 57% das pessoas que 
compram pela internet procuram 
uma loja física. As pessoas querem 
ter o contato físico com os produ-
tos. O cliente é um só e a loja física 
não vai morrer.  

Revista CONAC – E como a 
senhora vê o nordeste?

Luiza Trajano – Lá vive o con-
sumo que a gente via há 30 anos.

Revista CONAC – Sua boa 
relação com a atual presidente 
Dilma Rousseff, que até lhe con-
vidou para ser Ministra, é algo 
que chama a atenção. Se ela lhe 
convidar novamente para assu-
mir um cargo, sendo reeleita, 
qual seria sua resposta?

Luiza Trajano – Eu gosto 
dela. Admiro a seriedade dela, seu 
trabalho, mas eu sou do Brasil. A 
qualquer pessoa que estiver diri-
gindo o Brasil, eu estarei pronta 
para ajudar o País. 

Revista CONAC – A Selic a 
11% ao ano, o maior patamar desde 
novembro de 2011, impacta de al-
guma forma no seu negócio?

Luiza Trajano – Ainda não. O 
crédito está fácil e, como a inadim-
plência está baixa, os bancos estão 
abrindo o crédito e isso facilita. O 
crédito estando bom, não impacta 
o varejo. Para a indústria pode até 
estar difícil, mas para o varejo... É a 
década do varejo!

Revista CONAC – O consór-
cio poderia oferecer algo melhor 
para seu setor?

Luiza Trajano – O consór-
cio está fazendo parcerias com o 
varejo para oferecer moto, casa 

ENtrEViStA luizA trAjANO
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Quem é o consumidor de 
consórcios? Como o con-
sórcio é visto pelo mercado? 

Qual o perfil dos potenciais consor-
ciados? Uma pesquisa realizada pela 
ABAC, por intermédio da consul-
toria Quorum Brasil, revelou às ad-
ministradoras a chave para vender 
mais e melhor: as necessidades e os 
desejos dos consumidores.

A pesquisa ouviu 1.103 pessoas, en-
tre consorciados e potenciais consor-
ciados, em cinco capitais: São Paulo, 
Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia e 
Belém. Os números foram apresenta-
dos durante o XXXVI CONAC, por 
Claudio Silveira, sócio da empresa. 

A pesquisa revelou que 52% dos 
consorciados pertencem à classe C, 
seguido de 23% da classe B, 22% 
da classe D e 3% da classe A. Mos-
trou ainda que 72% são casados e 
44% possuem filhos menores de 
19 anos. Os homens continuam na 
liderança, respondendo por 64% 
dos consorciados.

Quando perguntados sobre “o que 
vem à cabeça quando ouve a palavra 
consórcio”, 87% dos pesquisados 
se manifestaram de forma positiva, 
mantendo-se, em todas as regiões, o 
elevado nível de citações positivas, 
como “investimento”, “poupança”, 
“aquisição de bem”, “programar o 
futuro”, “forma de fugir dos juros” e 
“meio de guardar dinheiro”. Quan-
do a mesma pesquisa foi realizada 
em 2006, o índice de menções posi-
tivas foi de 62%. 

Entre os critérios de decisão 

Dados apontam a satisfação dos clientes e as 
oportunidades para o segmento em 2014

Mereceu também destaque a dis-
posição dos consorciados de per-
manecer no Sistema de Consór-
cios. O levantamento, numa escala 
de 1 a 10, revelou forte tendência 
de recompra nos segmentos de 
moto (8,0 pontos), imóvel (7,8), 
caminhão (7,5) e automóvel (7,3).

Já o perfil dos potenciais consor-
ciados revelou que um público em 
especial vem descobrindo o seg-
mento: as mulheres. Do total de 
potenciais, 59% são do sexo femi-
nino. Ainda, 62% possuem de 30 
a 49 anos, 23%, 50 anos ou mais, 
e 15% têm até 29 anos. 

Outro dado interessante é que o 
potencial consorciado busca cada 
vez mais se informar sobre o mer-
cado. Em 2014, 55% responderam 
que buscam informações, contra 
23% em 2010. 

Os potenciais consideram a fa-
cilidade para retirada do bem 
(19%), a garantia da entrega do 
bem (17%) e a boa imagem da em-
presa (15%) os critérios mais im-
portantes para a tomada de deci-
são. Ainda, os principais bens que 
eles pretendem comprar no futuro 
são imóveis (63%) e automóveis 
(55%). Além disso, os entrevis-
tados responderam, numa escala 
de 1 a 10, que a possibilidade de 
fazer essas transações utilizando o 
Sistema de Consórcios é de 8,50 
pontos no caso de serviços; 8,37 
em imóveis; 8,24 em automóveis; 
6,50 em caminhões; 6,17 em mo-
tos e 6,04 em eletroeletrônicos. 

EStudO dE mErCAdO

Pesquisa da ABAC  
revela perfil  
dos consorciados 

CONSORCiADOS

POTENCiAiS

Classe B 
23% 

Citações 
positivas 

84% 

Citações 
negativas 

16% 

Classe A 
3% 

Classe A = acima de 20 SM 
Classe B = entre 10 e 20 SM 
Classe C =  entre 4 e 10 SM 
Classe D =   entre 2 e 4 SM 

POSITIVAS: 
Investimento / Investimento de longo prazo 

Poupança / Poupança programada 
Aquisição de um bem 

Bom negócio no longo prazo 
Programar o futuro 

Oportunidade para comprar um bem 
Forma de fugir dos juros

O que vem à cabeça do 
Potencial quando ouve a 

palavra Consórcio?

Classe D 
22% 

Classe C 
52% 

dos consorciados para a compra 
de cota as respostas foram, nesta 
ordem de importância: “boa ima-
gem da empresa no setor” (19%), 
“acesso fácil às assembleias” (17%) 
e “manter o cliente informado du-
rante o plano” (15%). 

Claudio Silveira, 
sócio da consultoria 

Quorum Brasil
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ASSEmblEiA OrdiNáriA

a s diversas atividades da ABAC 
e do SINAC, em 2013 e no 
primeiro trimestre de 2014, 

foram apresentadas aos participantes 
que estiveram presentes na Assembleia 
Geral Ordinária das duas entidades, 
realizada horas antes da abertura ofi-
cial do XXXVI CONAC. 

Na ocasião, o presidente executivo 
da ABAC, Paulo Roberto Rossi, abor-
dou as principais iniciativas realizadas 
no período, como reuniões dos comi-
tês e participação em eventos, como o 
XIII Congresso do Ministério Público 
do Consumidor, o 2º Congresso Fe-
nauto, o V Enbraci – Encontro Bra-
sileiro de Corretores de Imóveis e o 
CIMI – Congresso Internacional do 
Mercado Imobiliário.

Mereceu destaque também as reu-
niões e seminários com o Banco 
Central, como os encontros do Ca-
dastro Positivo e do programa “Oti-
miza BC” e o IV Encontro de Admi-
nistradoras de Consórcios e Banco 
Central do Brasil, transmitido, via 
TV Bacen, para diversos estados da 
federação.

Foi lembrada ainda a homenagem 
recebida pela ABAC no XIII Prêmio 

alta 
produtividade

Assembleia Geral 
Ordinária da 
ABAC/SINAC 
aprova balanço 

de atividades e os 
resultados 

econômico-
financeiros das 

entidades

O presidente da entidade também 
destacou os números referentes à co-
municação da ABAC com consumi-
dores e associados: durante o período, 
foram emitidas pela ABAC 512 cor-
respondências e realizados 2.655 aten-
dimentos pelo departamento jurídico 
da ABAC/SINAC. 

O assessor de imprensa da entidade, 
Claudio Licciardi, fez um amplo rela-
to das ações da ABAC na mídia, que 
resultaram na publicação de 1.200 
notícias espontâneas em cerca de 200 
veículos de comunicação em todo o 
país, o que corresponderia a um inves-
timento de mais de R$ 317 milhões. 
Ele lembrou ainda as diversas reuniões 
e encontros realizados com jornalistas 
para aproximar a ABAC e o consórcio 
dos formadores de opinião.

Já a assessora de marketing da 
ABAC, Monique Mansur, abor-
dou o êxito da campanha “O Novo 
Brasil Redescobre o Consórcio”, 
que absorveu um investimento de 
R$ 1 milhão em busca de poten-
ciais consumidores entre os 105 
milhões de brasileiros conectados 
na internet. Monique mostrou 
também a força da ABAC nas re-
des sociais, os resultados alcança-
dos com publicidade no Google 
e a divulgação do consórcio em 
jornais e revistas segmentadas.  Ela 
falou ainda sobre as novas carti-
lhas voltadas para o consumidor, 
com destaque para uma história 
em quadrinhos que informa, de 
maneira lúdica, sobre os principais 
conceitos do consórcio.

Ao final da Assembleia Geral Ordi-
nária, os resultados econômico-finan-
ceiros da ABAC e do SINAC foram 
apresentados e aprovados. 

ABT como “Entidade de Excelência 
em Relacionamento com o Asso-
ciado”, a edição 2014 da “Pesquisa 
sobre o Perfil do Consorciado”, apli-
cada pela Quorum Brasil, o acordo 
celebrado com a Fenauto (Federação 
Nacional das Associações dos Reven-
dedores de Veículos Automotores) 
para expandir o Sistema de Consór-
cios no mercado de veículos novos 
e seminovos, e as 1.495 matrículas 
comercializadas do curso à distância 
“Consórcio Com Tudo”. 



Como já é tradição há 36 anos, 
o jantar de encerramento do 
CONAC foi marcado pelo cli-

ma de confraternização, alegria e des-
contração, acompanhado de boa músi-
ca e cardápio internacional. O tempero 
que instigou a animação dos convida-
dos foi o repertório eclético da Banda 
Lino, de Santa Catarina, que manteve 
o salão cheio até o fim da festa. 

Todos queriam comemorar o sucesso 
do evento realizado pela ABAC. Afinal, 
foram três dias intensos de trabalho, 
com 31 palestras dedicadas a temas 
que podem transformar e aprimorar 
o Sistema de Consórcios. Além disso, 
o CONAC é a melhor oportunidade 
para o setor se reunir para trocar ideias 
e experiências, conhecer novidades, re-
ver e fazer amigos.

Em sua mensagem de agradecimen-

Sabor do sucesso
Jantar de encerramento mostrou a energia do 
Sistema para enfrentar os próximos desafios 

to aos congressistas, Paulo Roberto 
Rossi, presidente executivo da ABAC, 
destacou que o evento serviu para que 
os administradores de consórcios am-
pliassem seus conhecimentos para, as-
sim, aprimorarem suas atuações e ge-
rarem resultados ainda mais positivos 
para o setor.

“Os nossos números recordes em 
participantes, em vendas e em contem-
plações são provas do crescimento e da 
evolução de um mecanismo que come-
çou há mais de 50 anos e que é, sem 
dúvida, um estimulador da educação 
financeira. Hoje, saímos daqui mais 
fortes. Saímos de Atibaia com uma 
visão mais ampla. Saímos deste evento 
ainda mais conscientes dos nossos obje-
tivos”, comemorou Paulo Rossi.

Ele lembrou também que o Sistema 
de Consórcios está mais forte do que 

nunca e que a força dos profissionais e 
das empresas contribuirá para o desen-
volvimento do mercado e dos elos que 
compõem a cadeia produtiva. 

Para finalizar, Paulo Rossi ressaltou 
que os congressistas levariam da 36ª edi-
ção do CONAC as melhores lições para 
enriquecer ainda mais o segmento. Ele 
fez questão de agradecer a participação 
e a confiança dos patrocinadores Bra-
desco e Cetip/CNseg, além do apoio da 
Aquarius Software, Companhia Mu-
tual de Seguros, Consinco Tecnologia 
& Sistemas, Funchal Cobranças e Ne-
gócios, KSL Associados, Mapfre Segu-
ros e Usebens Seguros. Sem deixar de 
manifestar um agradecimento especial à 
equipe da ABAC e da Procópio Ferraz. 
Daí para a frente, o som da Banda Lino 
tomou conta do salão e abriu caminho 
para a descontração. 

Aprovado! 

O XXXVI CONAC, evento re-
alizado este ano no Bourbon 
Convention & Spa Resort 

Atibaia, interior de São Paulo, foi 
mais uma vez muito bem avaliado 
por seus 681 participantes, que ocu-
param 308 suítes do hotel. O sucesso 
foi medido por meio de uma pesqui-
sa de satisfação aplicada pela ABAC 
e revelou dados extremamente po-
sitivos. De 0 a 10, os participantes 
atribuíram nota média de 9,2 para o 
quesito adequação do local do even-
to, 9,2 para a organização geral, 8,8 
para as atividades sociais, 8,6 para o 
XXI ExpoCONAC e 8,4 para a pro-
gramação temática. 

PESQUiSA DE SATiSFAÇÃO XXXVi CONAC – NOTA MéDiA (0 A 10)

EQUiPE ABAC

Local        9,2 

organização geral      9,20

atividades sociais      8,8  

XXI expoCoNaC     8,6  

Programação temática     8,4 

CONfrAtErNizAÇãO

AVAliAÇãO
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Só para 
MULHERES 

Enquanto o público masculino do CONAC estava mergulhado em te-
mas que impactam diretamente o setor de consórcio, a ala feminina que 
participou do congresso teve 50 minutos de muita descontração com 
a atriz Angela Dip, que apresentou seu stand-up “Só para mulheres”. 
Vetada ao universo dos homens, a peça falou dos dilemas e de situações 
engraçadas que apenas elas são capazes de entender.

Angela tratou de beleza, maquiagem, casamento, cirurgia plástica, 
menopausa, decadência do corpo, relacionamento e – evidentemente – 
sexo. “Adoro fazer essas apresentações em congressos. Nem sempre as 
mulheres que estão aqui conseguem ver a minha peça no circuito dos 
teatros”, contou Angela.

Embalados pela atmosfera dos sambas e dos chorinhos de Pixinguinha, 
Noel Rosa e Ernesto Nazaré, alguns compostos ainda na virada do sécu-
lo XIX para o XX, os participantes do XXXVI CONAC aproveitaram 
para descontrair na segunda noite do evento. Além da boa música, que 
remetia à boemia carioca até hoje preservada sob os Arcos da Lapa, os 
convidados degustaram um menu com diversas especialidades de bote-
co. Tudo isso à beira da piscina do Bourbon Convention & Spa Resort 
Atibaia, que também estava decorada com fotos de ídolos das Copas 
do Mundo de 58, 62, 70, 94 e 2002. O clima de descontração da festa 
revelou até alguns craques na arte do “dois pra lá, dois pra cá”.

lAzEr & CulturA

Angela Dip

Dois pra lá,
DOiS PRA CÁ
Dois pra lá,
DOiS PRA CÁ
Dois pra lá,

mulheres que estão aqui conseguem ver a minha peça no circuito dos 

DOiS PRA CÁ
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Stand da  
Cetip/CNseg  
é uma das atrações 
da ExpoConac
A Cetip, companhia de capital 

aberto que oferece produtos e 
serviços de registro, custódia, nego-
ciação e liquidação de ativos e títu-
los, marcou presença com seu stand 
Cetip/CNseg na ExpoCONAC. Por 
meio de soluções de tecnologia e in-
fraestrutura, a empresa proporciona 
liquidez, segurança e transparência 
para as operações financeiras, con-
tribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do mercado e da socie-
dade brasileira. 

A Cetip é também a maior depo-
sitária de títulos privados de renda 
fixa da América Latina e a maior câ-
mara de ativos privados, contando 

com a confiança e parceria de mais 
de 15 mil instituições participantes.

Para Marcus Lavorato, gerente da 
Cetip, a participação no XXXVI 
CONAC e na ExpoCONAC é fun-
damental para que a empresa possa 
compreender e antecipar as neces-
sidades do mercado de consórcios 
no Brasil e, assim, oferecer soluções 
cada vez mais completas para o ciclo 
de financiamento de veículos e do 
segmento imobiliário. 

Já o produto Sircof, segundo 

Lavorato, padroniza o processo 
eletrônico de envio de informa-
ções de gravames aos órgãos de 
trânsito, reduzindo custos e erros 
operacionais. A empresa também 
possui a Cetip | Plataforma Imo-
biliária – Gestão de Garantias, 
ferramenta que estabelece padrões 
para a avaliação de imóveis, dis-
ponibilizando uma série de fun-
cionalidades que integram e auto-
matizam o processo de concessão 
de crédito imobiliário.

Bradesco  
há 16 anos no CONAC
Há 16 anos o Bradesco participa 

e patrocina o CONAC. Essa 
parceria, que já se tornou tradição, 
pode ser dimensionada por meio 
das palavras de Renato Gori, ge-
rente comercial do Bradesco: “Es-
tamos aqui porque valorizamos o 
mercado de consócios, segmento 
em que o banco tem grande repre-
sentatividade. Além disso, é um 
momento ideal para a sinergia com 
os nossos clientes”.

Entre os atrativos apresentados 
pelo Bradesco aos congressistas 
estão as soluções administrativas 
de recebimento e de pagamentos, 
além do seguro prestamista, que 

ExpoCONAC

garante o recebimento da dívida 
dos clientes. Ele traz segurança 
para empresas que realizam ven-
das a prazo e garante a quitação/
amortização do financiamento/
parcelamento nos casos de morte e 
de invalidez permanente total por 
acidente. 

A Organização Bradesco tem den-
tro do seu leque de empresas a Bra-
desco Consórcios, que atende aos 
segmentos de carros, caminhões, 
tratores e imóveis. A gestão do ca-
pital das cotas da Bradesco Consór-
cios é feita pela Bram (Bradesco As-
set Management), uma das maiores 
administradoras de recursos de ter-

ceiros do País. O atendimento dos 
clientes é feito por meio das mais 
de 4 mil agências de varejo e das 
300 agências Prime espalhadas por 
todas as regiões do País.
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ExpoCONAC

aquarius apresenta 
sistema em cloud 

Consinco lança nova 
versão de sistema 
para consórcios

Aquarius Software, 
empresa líder no 

desenvolvimento de sof-
tware para consórcios, 
presente em todas as edi-
ções da ExpoCONAC, 
apresentou aos convida-
dos uma inovação no Sia-
con – sistema que atua 
em todas as etapas do ne-
gócio de consórcio –, que agora passa a ser hospedado em nuvem (cloud).

A versatilidade do sistema, adaptando-se aos diversos segmentos, tudo isso 
em sintonia com a realidade da administradora, traz ganhos importantes na 
operação. “Esse investimento é uma tecnologia que permite acesso remoto a 
programas (softwares), arquivos e serviços por meio da internet. Nossa empre-
sa, sempre à frente, traz para o mercado de consórcios o futuro da tecnologia 
em serviços”, disse Luís Antonio Santos, sócio-diretor da empresa.

A empresa, que oferece uma série de serviços sinérgicos e complementares, 
detém 46% das cotas de bens imóveis e 31% das cotas de automóveis no Bra-
sil por meio do Siacon. “A análise de informações gerenciais do mercado de 
consórcios e da administradora, usando o Hadar e o software de BI (Business 
Intelligence) da Aquarius (Visus), proporcionam um atendimento diferencia-
do”, explicou Santos, mencionando que “participar desse grande congresso 
traz resultados importantes em seu negócio”.

A 

Fundada em 1990, a Consinco Tecnologia & Sistemas 
é provedora de sistemas de gestão corporativa para 

empresas atacadistas, distribuidoras e varejistas. No seg-
mento de consórcios, a empresa é reconhecida pela qua-
lidade dos serviços ofertados. “Em nossa 3ª participação 
na ExpoCONAC lançamos uma versão diferenciada do 
nosso sistema para consórcios, que proporcionará uma 
administração segura e eficiente, com total automatização e controle das etapas 
envolvidas no processo”, ressaltou Devair de Paula Maciel, diretor da empresa. 

A Consinco investe também na aquisição de sua nova sede em Ribeirão Preto, 
um dos mais importantes polos de tecnologia do interior de São Paulo, cercada 
por grandes instituições nacionais e internacionais. “A empresa projeta cresci-
mento de 20% de contratação de mão de obra no segmento de consórcios, 
cujo objetivo é a melhoria contínua do trabalho prestado. É para o olhar focado 
em nossa carteira, além do atendimento personalizado, que nossa estratégia de 
negócio está voltada”, enfatizou Maciel.

Com grande know-how e o compromisso em atender às necessidades especí-
ficas do seu público-alvo, o relacionamento com o cliente é visto como chave 
de sucesso no negócio. “Participar desse grande evento, que integra um dos 
segmentos mais importantes da economia nacional, resulta em fortalecimento 
de nossa marca e atendimento personalizado aos prospects”, destacou Maciel.

Mapfre 
Seguros mais 
próxima das 
administradoras 
de consórcios

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a Mapfre Seguros ocupa lugar 

de destaque entre os apoiadores do 
CONAC. “Não podemos perder 
essa oportunidade de estar ao lado 
dos nossos clientes”, disse Aneti 
Caetano, superintendente executi-
va da Mapfre. “Só assim podemos 
conhecer ainda melhor as suas ne-
cessidades para atendê-los de for-
ma mais eficiente”, completou a 
executiva.

Entre os itens divulgados pela 
Mapfre durante o CONAC está 
o seguro prestamista, produto do 
qual a empresa é líder de mercado, 
e o SQG (Seguro para Quebra de 
Garantia), que indeniza em caso de 
prestações não pagas após a contem-
plação. No Brasil desde 1992, a Ma-
pfre conta com 6 mil colaboradores, 
mais de 160 mil pontos de venda, 
incluindo corretores e agências ban-
cárias, e 36 milhões de clientes. 
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Consórcio  
é estratégia de 
crescimento da  
usebens 
seguradora

KSL investe 
em venda 

qualificada

A Usebens Seguradora, fundada 
em 2000 e ligada ao Grupo 

Rodobens, que tem mais de 60 
anos de atuação e experiência, par-
ticipou pela primeira vez da Expo-
CONAC, no Bourbon Conven-
tion & Spa Resort Atibaia, tendo 
o consórcio como um grande alia-
do para seu crescimento em 2014. 
“O consórcio é um dos setores 
principais de nossa estratégia de 
crescimento e, para atender a esse 
mercado, implementamos o segu-
ro prestamista – seguro que obje-
tiva a quitação da dívida do segu-

rado – residencial para consórcio 
e de quebra de garantia”, afirmou 
Marcella Verdi, vice-presidente da 
Usebens Seguros.

Englobando simplicidade e agili-
dade em suas parcerias, a compa-
nhia, que fornece diversos serviços 
financeiros, integra um dos maiores 
conglomerados de negócios do País, 
com R$ 4,2 bilhões de faturamen-
to em 2013 e EBITDA de R$ 574 
milhões. “Inspirada na tradição da 
família Verdi, que conta com expe-
riência no setor de distribuição de 
veículos no Brasil, a Usebens con-

Com expertise em relaciona-
mento, especialmente no 

segmento de consórcio, aliada à 
alta tecnologia, a KSL assocoados 
investe constantemente na venda 
qualificada. “Efetuamos um traba-
lho diferenciado de venda de cotas 
de consórcio, via telefone, que re-
sulta em fidelização. Isso é fruto de 
uma abordagem qualificada que, 
através de um método personali-
zado de atendimento, consegui-

serva a cultura e a filosofia de estar 
sempre próxima do administrador 
de consórcios”, enfatizou Marcella. 

Pautada pela inovação, ética e 
transparência em sua trajetória 
de sucesso, a Usebens Seguradora 
vem desenvolvendo parcerias só-
lidas em todo o território nacio-
nal. “Mesmo sendo uma grande 
empresa, a nossa companhia con-
serva a filosofia de estar próxima 
dos administradores de consórcio, 
levando a eles toda nossa tradição 
de desempenho no mercado finan-
ceiro”, finalizou a vice-presidente.

mos sanar dúvidas sobre o produ-
to ofertado”, destacou Edemilson 
Motoda, diretor do Grupo KSL.

A KSL, que marca sua 13ª par-
ticipação na ExpoCONAC, é uma 
empresa sólida, com foco nos ob-
jetivos propostos pelos seus clien-
tes, sem nunca perder de vista a 
manutenção do relacionamento 
aliado ao fortalecimento da mar-
ca. O que demonstra uma eficácia 
no planejamento estruturado da 

ação. Essa parceria entre empresa e 
cliente traz resultados assertivos”, 
pontuou Motoda.

Desde serviços de cobrança até 
venda, sustentação, customização 
total dos sistemas e back-office, 
além de apoio jurídico, a KSL apli-
ca inteligência conjunta em cada 
projeto. “A expectativa é atrair, em 
2014, mais clientes e administra-
doras dentro desse conceito de tra-
balho casado”, finalizou Motoda.

aquarius apresenta 
sistema em cloud 
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Funchal Cobranças atua na 
contemplação e entrega do bem

Mutual projeta 
crescimento de 10% nos 
produtos de consórcio 

A  Funchal Cobranças, empresa 
especializada no segmento de 

recuperação de créditos, apresen-
tou novidades aos clientes na Ex-
poCONAC. Uma delas é do pro-
duto intitulado “Formalização de 

A  Companhia Mutual, que atua 
no mercado de seguros desde 

1973, projeta para 2014 um cres-
cimento de 10% nas operações 
com foco nos produtos de consór-
cio. “O Quebra de Garantia ga-
rante o fluxo de caixa dos grupos 
permitindo que a inadimplência 
do consorciado não interfira nas 
contemplações mensais. O presta-
mista, o seguro desemprego (perda 
de renda) e o prestamista premia-

processos de Contemplação”, que, 
na prática, é uma ferramenta alia-
da dos administradores de consór-
cio – desde o informe de contem-
plação até a entrega do bem. “Com 
essa plataforma é possível reduzir o 

prazo da entrega, tan-
to para bens móveis 
quanto para imóveis”, 
explica Luzia dos San-
tos, diretora Executiva 
da Funchal.

Um dos usuários que 
atestaram a eficácia 
da plataforma, segun-
do Luzia, é o Banco 
HSBC. “Nossa equi-
pe dispõe de profis-
sionais qualificados e 

do, que oferece além 
das coberturas básicas 
de morte natural ou 
acidental e invalidez 
permanente total por 
acidente, permite ao 
consorciado concorrer 
mensalmente a sor-

teios”, destacou Rita Santos, dire-
tora da Mutual.

 Especializada em seguros apli-
cados aos diversos segmentos da 

economia, a Mutual recebeu no 
dia 10/04/2014 o Prêmio Segu-
rador Brasil, na categoria de me-
lhor desempenho  na modalidade 
Fiança Locatícia. A estruturação 
do seu negócio é resultado de in-
vestimentos em pessoal especializa-
do, tecnologia, desenvolvimento  e  

experientes, que atuam alinhados 
aos objetivos da ação dos nossos 
parceiros de negócios, tendo como 
diferencial flexibilidade e rapidez”, 
enfatizou a executiva.

A Funchal possui sede própria, 
onde desenvolve todas as suas ativi-
dades, utilizando-se de uma comple-
ta infraestrutura aos mais avançados 
padrões de excelência. “Considera-
mos essa participação junto ao seg-
mento de consórcios de extrema 
importância para nossa atividade. 
É um momento único de intercam-
biar experiências e estar próximo dos 
nossos clientes, até porque temos 
foco total neste segmento que cresce 
de forma significativa no Brasil”, fi-
nalizou Luzia dos Santos.

implementação de novos sistemas. 
“Estar na ExpoCONAC resulta em 
fortalecimento de nossa marca, 
mais que isso, é um ato de presti-
giarmos esse segmento tão impor-
tante”, pontuou Rita.

 O atendimento especializado é 
outro ponto de destaque na com-
panhia, que abriu uma filial exclu-
siva para a demanda dos seguros 
para Consórcios, com profissio-
nais especializados na área. “Isso 
possibilita um diagnóstico preciso 
das condições mais adequadas às 
necessidades de cada administra-
dora, levando em conta o perfil 
de seus consorciados, os aspectos 
regionais, os prazos e outros aspec-
tos de relevância para o negócio”, 
afirmou Rita.

ExpoCONAC





Aqui, quem levanta o troféu é você!

www.brconsorcios.com.br (43) 3377-7400

A BR Consórcios está escalando o melhor time! Dois anos se passaram, e a seleção BR 
Consórcios já soma 7 Administradoras de Consórcio unidas em um modelo de negócio 
inovador e de muito sucesso. Estamos nos quatro cantos do país.

Assim como na Copa, vence o time com o melhor conjunto de defesa, meio de campo 
e ataque. No mundo empresarial, a defesa dos baixos gastos, o meio de campo dos 
processos excelentes e o ataque com receitas crescentes.

Dentre várias práticas para diminuir gastos, nossa união trouxe grande economia 
a todos. Na prática, cada Associado tem sua carteira administrada por valores bem mais 
baixos do que os anteriores. Defesa imbatível no mercado.

Dentre várias práticas para processos excelentes, as melhores práticas de cada 
Associado têm sido incorporadas em benefício de todos, com novas tecnologias e revisões 
permanentes para melhoria contínua das operações. Meio de campo articulado e ágil.

Dentre várias práticas para aumentar nossas receitas, ampliamos o portfólio 
de produtos, créditos e prazos: Consórcio de Imóveis, Caminhões, Automóveis, Motos, 
Serviços e Máquinas e Equipamentos, com créditos de R$7.000,00 a R$ 700.000,00 e 
prazos de 30 a 180 meses. Ataque que faz goleada.

Venha fazer parte deste time você também. BR Consórcios, a sua melhor jogada! 


