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Os benefícios de cuidar da saúde e 
manter hábitos saudáveis foram tema 
da apresentação do médico Dráuzio 
Varella

Alexandre Slivnik mostrou ao público 
como a Disney trabalha para fidelizar 
os seus clientes

Na lista dos 30 CEO’s mais inovadores 
do mundo, Gustavo Caetano deu dicas 
de como grandes corporações podem 
aprender com Startups

O jeito Disney de encantar clientesInovação Por uma vida com mais qualidade

O Congresso discutiu o papel 
da inovação, da criatividade
e a busca pela excelência 
do Consórcio 
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Baixe o aplicativo Consórcio Honda, 
faça uma simulação e adquira 
sua cota.

A grande alegria do Consórcio Honda é participar 
da realização dos sonhos e conquistas de nossos 
clientes. Durante estes 35 anos de história, já 
entregamos mais de 5 milhões de veículos 
Honda, fazendo o Consórcio Honda, a 
maior administradora de 
consórcio do país.

Há 35 anos acelerando 
sonhos e realizando 
conquistas.

Consórcio Honda

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
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IImagine uma conversa entre o consórcio e o financiamento. 
O consórcio diria: “financiamento, eu sou muito mais 
barato do que você!”. E o financiamento responderia: “mas 
consórcio, eu entrego o bem na hora!”. Esse diálogo pode 
acontecer na mente do consumidor no momento da escolha 

de uma modalidade de crédito para aquisição de um produto 
ou serviço e devemos estar preparados para abandonar o velho 
discurso de que o consórcio é melhor do que o financiamento. E 
é aqui que entra a importância da educação financeira.

Quando falamos com o consumidor sobre o planejamento 
para a aquisição de um bem ou serviço, não só estamos evitando 
o seu endividamento, como também fortalecemos a economia 
do País e o Sistema como um todo. Por isso, a ABAC incentiva as 
administradoras a promoverem a educação financeira junto aos 
consumidores. Temos trabalhado ainda para o fortalecimento do 
Sistema produzindo materiais, como manuais de boas práticas e 
condutas e, em nosso plano estratégico, contamos com análises 
dos pontos fortes e do que ainda pode ser melhorado na busca 
pela consolidação e aperfeiçoamento de nossas práticas. 

Foi esse aperfeiçoamento que procuramos ressaltar no 
CONAC, ao estabelecer uma linha entre a sustentabilidade do 
consórcio e a inovação. Se queremos que o Sistema continue 
com os bons índices que vem apresentando, mesmo em tempos 
de dificuldades econômicas, precisamos continuar provando 
ao nosso público que somos a melhor escolha para alcançarem 
seus objetivos. Mas, precisamos fazer isso de forma criativa. 
Temos que olhar o ambiente que nos cerca e adequar as 
mudanças do mercado ao nosso produto. 

O consórcio tem um papel fundamental para reerguer a 
economia nesse momento de dificuldade. Assim como a crise 
não foi obstáculo em outros momentos, também não será 
agora. Vemos que os nossos resultados estão na contramão 
desse cenário de incertezas e é assim que desejamos nos 
manter em 2016. 

Foram essas as mensagens que o XXXVIII CONAC buscou 
transmitir aos nossos congressistas. Nas páginas a seguir da 
Revista Sistema de Consórcios, procuramos resgatar esses três 
dias em que estivemos reunidos em Campinas e oferecer, além 
de informações, também uma recordação dos momentos 
partilhados. 

Ótima leitura!

Educação Financeira: uma 
poderosa aliada do consórcio!

Editorial

Vitor Cesar Bonvino, presidente do Conselho 
Nacional da ABAC / SINAC
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Sempre em ascensão
Na abertura do XXXVIII CONAC, entidades destacaram o 
consórcio como mecanismo para ajudar o País a voltar aos 
trilhos em difícil momento econômico e político 

Reunidas em um dos salões de 
eventos do luxuoso Royal Palm 
Plaza Resort, em Campinas (SP), 
cerca de 600 pessoas, entre con-
gressistas e acompanhantes, en-
contraram a postos, em um púl-
pito, a jornalista do SBT Juliana 
Franceschi, responsável por con-
duzir a cerimônia de abertura do 
XXXVIII CONAC. 

Chamando ao palco represen-
tantes de importantes entidades 
da cadeia produtiva e financeira 

R

Mesa da cerimônia 
de abertura do 
XXXVIII CONAC

Abertura

do Brasil, a jornalista apresentou 
a primeira grande inovação do 
evento: diferentemente dos úl-
timos congressos, dessa vez, os 
depoimentos de abertura foram 
feitos em vídeo. Comum a todos, 
estava a tônica de que o consór-
cio anda na contramão da crise 
e se apresenta, cada vez mais, 
como importante caminho para 
ajudar o País.

O primeiro a falar foi o recém
-reeleito presidente da ABAEC, 

Rodrigo Luiz Alves Carvalho. Co-
memorando a trigésima edição 
do CONAEC, Carvalho enalteceu 
a parceria entre as associações 
e lembrou que, juntas, as entida-
des já venceram diversas lutas. 
“Devemos marchar novamente 
unidos, pois é assim que ABAC e 
ABAEC evoluem sempre”, disse. 
Destacando o tema de IPVA so-
bre credores fiduciários, bastante 
debatido durante o evento, o pre-
sidente reafirmou a importância 
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Inovação deste CONAC, 
público acompanhou por 

vídeo os depoimentos dos 
convidados 

de as administradoras escolhe-
rem profissionais vinculados à 
ABAEC, especialistas do Siste-
ma de Consórcios.

O presidente da ABEIFA, José 
Luiz Gandini, trouxe à tona nú-
meros que demonstram a im-
portância do consórcio como 
mecanismo de compra. Segundo 
ele, atualmente, apenas três em 
cada dez fichas de financiamento 
são aprovadas, elevando a impor-
tância do consórcio para a cadeia 
produtiva. “É uma das melhores 
ferramentas de venda e repre-
senta o caminho certo para fazer 
nossa economia reviver”, disse.

Apresentando o número de 
mais de 6 milhões de motocicle-
tas vendidas por meio do consór-
cio nos últimos 10 anos, o pre-
sidente da ABRACICLO, Marcos 
Fermanian, fez questão de agra-
decer o empenho das equipes de 
vendas das administradoras. “No 
ano passado, mais de um terço 
das vendas de motos foram por 
meio do consórcio. É a modalidade de 
venda mais utilizada no segmento.” 

Com o aumento da educação 
financeira da população, o presi-
dente da ANFAVEA, Antonio Me-

gale, destacou que enxerga uma 
tendência de crescimento na ven-
da de cotas nos próximos perío-
dos. “O brasileiro quer se progra-
mar e o Sistema de Consórcios é 
ideal para isso”, afirmou.

Para o presidente da Fena-
brave, Alarico Assumpção Junior, 
o consórcio e a ABAC são funda-
mentais para o setor produtivo 
do País. Já o CONAC é de extre-
ma importância para a troca de 
experiências, necessária para 
o enfrentamento dos desafios. 
“Nossa parceria é permanente. 
O evento leva a um aprimora-
mento profissional que, conse-
quentemente, contribui para o 
crescimento das empresas.”

Por fim, o presidente da FE-
NAUTO, Ilídio Gonçalves dos San-
tos, ressaltou o tripé de amizade, 
cooperação e confiança mútua 
que pauta a relação entre as en-
tidades. “Temos um trabalho 
crescente de conscientização das 
equipes de vendas. Confio que 
essa parceria ainda vai durar mui-
tos e muitos anos.” Ilídio ainda 
lembrou que, nesse momento di-
fícil na economia, o consórcio se 
torna ainda mais importante por 

oferecer a segurança necessária 
de que o cliente precisa.

Presidente do Conselho Na-
cional da ABAC conclui a cerimô-
nia

Último a discursar, o presiden-
te da ABAC, Vitor Cesar Bonvino, 
foi ao palco para falar sobre o pri-
meiro ano de gestão do atual con-
selho e traçar o panorama para 
os próximos anos. “Enfrentamos 
um 2015 difícil na política e na 
economia, mas soubemos en-
contrar soluções para as dificul-
dades. O Sistema de Consórcios 
foi na contramão da economia, 
batendo recordes em todos os 
aspectos”, afirmou.

Como próximos passos, Bon-
vino disse que a entidade bus-
ca a autorregulação do Sistema, 
com o objetivo de criar manuais 
de boas práticas e de conduta, 
atribuindo selos de qualidade 
às administradoras. Para isso, a 
ABAC deve buscar parcerias com 
diferentes órgãos a fim de obter o 
reconhecimento dessa iniciativa.

Outro ponto de destaque foi 
a ênfase da entidade na atuação 
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Mesa de doces – e um elogiadíssi-
mo pudim de leite condensado – 

foi um dos destaques do jantar de 
abertura do XXXVIII CONAC

Finalizando a primeira noite do XXXVIII CONAC, os participantes puderam saborear um delicioso jantar 
ao som de piano, com um repertório de canções que iam desde a música clássica até marcantes melodias 
de Elton John. Foi a primeira – de muitas – oportunidades de fazer networking durante o evento.

Jantar especial fecha noite

Presidente do Conselho Nacional da ABAC, Vitor 
Cesar Bonvino destacou importância da educação 
financeira da população

Público acompanhou os discursos

Abertura

em prol da educação financei-
ra da população. Como exemplo 
disso, o presidente lembrou a 
participação da ABAC na Semana 
Nacional de Educação Financeira, 
uma iniciativa do CONEF (Comitê 
Nacional de Educação Financeira) 
para aumentar a conscientização 
sobre o consumo responsável, 
e os trabalhos de assessoria de 
imprensa, no blog e nas redes 
sociais da entidade focados no 
tema. “Quanto mais a população 
estiver esclarecida sobre a educa-
ção financeira, mais próxima do 
consórcio ela estará”, garantiu.

Para finalizar seu discurso, 
Bonvino não fugiu do tema re-
ferente ao momento político do 
País, lembrando que, em 50 anos, 
o Sistema de Consórcios já pas-
sou por diversas e diferentes cri-
ses, tendo sucesso em todo esse 
tempo. “Vamos enfrentar um 
ano difícil, não há dúvida, mas, 
juntos a outros 200 milhões de 
brasileiros, vamos arregaçar as 
mangas e trabalhar para reer-
guer o País”, declarou. 
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Professor de inovação, presidente 
da ABStartups, participante de cursos 
de inovação na NASA e no famigera-
do MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), fundador e CEO da Sam-
baTech – maior plataforma de vídeos 
online da América Latina, listada pela 
Forbes como uma das 10 Startups 
da América Latina para se observar 
– e premiado como CEO do ano de 
2009 pela Revista Pequenas Empre-
sas Grande Negócios. Tudo isso aos 
34 anos. Foi com esse currículo que 
Gustavo Caetano subiu ao palco para 
defender que a inovação deve fazer 
parte da cultura corporativa, indepen-
dente do segmento da empresa. “O 
que te trouxe até aqui não é garantia 

de que vai te levar muito mais longe”, 
alertou.

O alerta do empreendedor tem 
sentido. Das 500 maiores empresas 
norte-americanas dos anos 1950, 
85% já deixaram de existir. Para Cae-
tano, esse número pode se tornar ain-
da maior nos próximos anos, já que o 
mercado está cada vez mais dinâmico 
e com conhecimento muito acessível, 
o que faz aumentar a competitivida-
de e o número de novos concorrentes 
(ver quadro Cuidado com os concor-
rentes invisíveis). “Deve-se mexer nos 
modelos de negócios frequentemen-
te ou corre-se o risco de esse merca-
do deixar de existir no futuro”. 

Para Wagner Bueno, do Consórcio 

Na lista dos 30 CEO’s mais inovadores do mundo, Gustavo 
Caetano, fundador da SambaTech, deu dicas de como 
grandes corporações podem aprender com Startups

P Zema, a palestra foi fundamental para 
que se repense o Sistema de Consór-
cios, por mais tradicional que ele seja. 
“Precisamos estar atentos ao serviço 
que nosso cliente quer utilizar, princi-
palmente os mais jovens, que querem 
algo mais audacioso e digital”, afirmou. 

O passo a passo da inovação

Inovar pode ser um processo par-
ticular de cada empresa, mas, como 
uma espécie de guia, Caetano deu 
dicas para quem quer iniciar esse pro-
cesso. Veja, então, orientações impor-
tantes de como implantar uma cultu-
ra inovadora em sua empresa:

Inove ou morra tentando
Especial

Um dos 30 jovens mais inovadores do 
mundo, segundo o MIT, Gustavo Caetano 
alertou sobre a importância da inovação 

constante nas empresas
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Especial

Foque em nichos promissores

Uma inovação muito abran-
gente normalmente é mais 
cara e difícil de ser implemen-
tada. Por isso, focar em nichos 
é uma boa maneira para iniciar 

o processo. O consórcio de serviços, 
por exemplo, foi uma solução para um 
nicho específico. Uma estratégia para 
esse tipo de inovação é o conceito dos 
“pinos de boliche”: faz-se uma lista 
de problemas que determinado seg-
mento pode ter – os pinos – e depois 
derruba-se um a um, resolvendo um 
problema de cada vez.

Tenha um propósito para inovar

A inovação é um processo de 
melhoria contínua, e não um 
“insight” que surge na cabeça 
de pessoas geniais. Por isso, 

uma boa dica para inovar é ter um 
propósito definido para isso. “Pode-
mos dividir esse propósito em três 
grandes ações: melhorar a vida das 
pessoas; arrumar algo que está erra-
do; ou prevenir que algo bom desapa-
reça”. 

Aposte no futuro

Aqui, a ênfase é no verbo 
apostar. Isso porque ino-
vação é incerteza, mas é 
sempre bom lembrar que 
os produtos têm um ciclo 

de crescimento e declínio. Por isso, 
é importante a criação de produtos 
que vão bem quando o mercado está 
bom ou ruim. Nesse sentido, ponto 
para o consórcio!

Planeje menos, faça mais

“Planejamento é uma falsa 
segurança”, definiu Caeta-
no. Não que ele seja con-
tra o planejamento, mas 

o alerta é para que as empresas não 
fiquem restritas ao que foi planejado e 
deixem de averiguar o andamento e as 
oportunidades do mercado. 

Lembre-se de que o co-
laborador é rei

Ter uma empresa ino-
vadora requer ter cola-

boradores que se sentem bem com 
o propósito da empresa. Por isso, é 
importante vender sonhos aos funcio-
nários. “A maioria das pessoas geniais 
não trabalha apenas por dinheiro”, 
lembrou. Outro ponto é que as pesso-
as devem ter autonomia para experi-
mentar novos processos e dar ideias, 
por menor que seja a hierarquia de-
las. Foi com essa ideia de experimen-
tação, por exemplo, que a Netflix dei-
xou de alugar DVD’s via correios para 
lançar uma plataforma de streaming e 
se tornar líder em seu (novo) segmento.

Diferencie-se em atribu-
tos irrelevantes

Como o nome sugere, 
atributos irrelevantes são 
aqueles que não fazem a 
diferença para seu produ-

to, mas que diferenciam sua empresa 
de marcas concorrentes. São peque-
nas alterações realizadas que vão 
passando ao cliente a percepção de 
que sua empresa realmente é dife-
rente e, por isso, se dispõem a com-
prar de você.

Quando se faz o planejamento estratégico da empresa, quase sempre são avaliados os concorrentes 
atuais. É claro que esse é um passo importante, mas Caetano alerta que isso pode gerar o “efeito de 
manada”, em que uma empresa segue os passos da outra, mas esquece de ver o que está a sua volta. Por 
isso, tão importante quanto observar seus concorrentes atuais é observar – e se prevenir – de ameaças 
ainda inexistentes. Veja alguns casos de grandes marcas que tiveram – ou que terão – que mudar seus 
modelos de negócios graças a novos concorrentes:

Cuidado com os concorrentes invisíveis

Embratel KodakSkype InstagramX XRedes de telefonia LocadorasWhatsapp Netflix
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Cristiane Correa contou como essa filosofia norteou a história de 
sucesso dos empresários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel 
Telles e Beto Sicupira

Meritocracia, simplicidade e 
busca incessante por redução 
de custos fizeram Jorge Paulo 
Lemann, Marcel Telles e Beto 
Sicupira donos de um império 
com marcas como Heinz, Bur-
guer King, Kraft, Lojas America-
nas, Budwiser, entre outras. O 
segredo para todo esse suces-
so? Uma cultura forte, na qual 
não há espaço para o desempe-
nho medíocre, mas que recom-
pensa profissionais empenha-
dos em proporcionar resultados 
excepcionais, inclusive com a 
possibilidade de se tornarem 
sócios das companhias. 

Na palestra em que condu-
ziu no XXXVIII CONAC, Cristia-
ne Correa, escritora e jornalis-

M

Palestras CONAC – Administradores

ta especializada em negócios e 
gestão, contou como produziu 
o livro “Sonho Grande”, que 
relata os bastidores da trajetó-
ria desses empresários desde 
a fundação do banco Garantia, 
nos anos 1970, até os dias de 
hoje.  Para convencê-los de que 
registrar suas práticas seria algo 
importante, ela precisou se de-
mitir do cargo que ocupou por 
12 anos na Revista Exame e se 
dedicar totalmente a esse obje-
tivo. “Para ter mais assunto com 
o Jorge Paulo, por exemplo, eu 
fui aprender a jogar tênis”, con-
tou. O grande argumento para 
sua empreitada era a dissemina-
ção de boas práticas para outros 
empresários. “As pessoas que-

rem referências de coisas que 
funcionam. As mesmas pesso-
as que me chamaram de louca 
quando eu deixei meu emprego 
para escrever, hoje me chamam 
de empreendedora, porque o li-
vro é um sucesso.”

Cristiane revelou práticas, 
aplicadas como uma receita há 
mais de 40 anos, que levaram 
esses três empresários ao pata-
mar que possuem hoje.  Foco e 
simplicidade fazem parte da fór-
mula, que se molda facilmente a 
períodos de crise. “Em suas em-
presas não há privilégios para 
quem é da diretoria, como viajar 
de primeira classe, ter uma sala 
luxuosa ou uma vaga exclusiva 
no estacionamento”, contou.  

Persistência e dedicação foram os segredos 
da escritora e jornalista Cristiane Correa 

para convencer os empresários a contarem 
suas histórias

“Sonhar grande ou pequeno dá 
o mesmo trabalho”
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Sessão interativa, modelo inédito no CONAC, desafiou 
participantes a traçarem soluções para se relacionar com seus 
públicos e alcançar maior resultado

Tirar os participantes do XXXVIII 
CONAC do papel de espectadores e 
fazê-los discutir com colegas sobre 
dificuldades e desafios do momento 
atual; revelar o que suas empresas 
estão fazendo para aproveitar opor-
tunidades; e, principalmente, com-
partilhar ideias. Foram esses os de-
safios propostos na sessão interativa 
Relacionamento e Resultado condu-
zida por Eduardo Farah, responsável 
pela Invok, consultoria de relaciona-
mento e desenvolvimento humano 
que há mais de 20 anos atua em par-
ceria com grandes empresas, e Ro-
berto Ziemer, fundador da Liderança 
Integral, parceira da Invok.

Os participantes puderam se reu-
nir em grupos de trabalho e esco-
lher, dentre cinco tipos de públicos, 
com qual desejavam se relacionar. 
Na sequência, deveriam responder 
algumas questões e resumir tudo em 
uma apresentação aos outros con-
gressistas. “Fazê-los construir o co-
nhecimento em grupo é uma experi-
ência muito valiosa e o início de um 
trabalho que deverá continuar nos 
próximos eventos, já que foi um pe-
dido dos próprios participantes que 
tivéssemos momentos de interação 
durante o evento”, contou Farah. 

A dinâmica procurou demonstrar 
na prática o desafio e a importância 
do relacionamento. Farah explicou 
que, apesar de não ser uma tarefa 
simples, o relacionamento exige um 
olhar extremamente focado nas ne-
cessidades e expectativas do outro. 
“A confiança é a base do relaciona-
mento e ela necessita de competên-
cia e intenção positiva, fatores que 

T

Palestras CONAC - Administradores

Construir o conhecimento juntos

são aceleradores de performance e 
aumentam os resultados.”

Consciência para se relacionar e 
gerar resultados

Dando continuidade à sessão, Ro-
berto Ziemer explicou aos congres-
sistas as teorias dos sete níveis de 
consciência de Richard Barret, que 
teve origem na conhecida teoria de 
necessidades de Maslow. O ser hu-
mano é capaz de desenvolver os sete 
níveis de consciência pessoal, que 
são: sobrevivência, relacionamento, 
autoestima, transformação, coesão 
interna, fazer a diferença e servir. No 
entanto, 80% ainda vivem nos três 
primeiros níveis e apenas 5% conse-
guem atingir os níveis 6 e 7. O pales-
trante mostrou, na sequência, os re-
sultados de uma pesquisa realizada 
previamente com os participantes do 
CONAC. Segundo os resultados apu-

rados, a maioria dos respondentes 
está no nível 3, ou seja, ainda muito 
preocupados com a sobrevivência e 
segurança financeira. 

A dinâmica seguinte propôs aos 
congressistas que verificassem pes-
soalmente em que nível de consciên-
cia estavam e que compartilhassem 
com seus colegas essa reflexão. Na 
sequência, eles listaram estratégias 
para atingir cada um dos sete níveis 
de consciência em suas administra-
doras, já que, segundo Ziemer, es-
ses mesmos níveis de consciência 
pessoal podem ser verificados nas 
organizações. “Mudar a postura das 
pessoas, fazê-las parar de seguir fór-
mulas prontas e torná-las responsá-
veis pelo próprio trabalho e pelos 
próprios resultados individuais e 
coletivo, isso é ter foco em relacio-
namento. E relacionamento garante 
a perpetuidade da organização”, ex-
plicou Ziemer.

Eduardo Farah e Roberto Ziemer incentivaram participantes a partilharem conhecimen-
to em busca de resultados
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Um desafio constante enfrentado 
pelas administradoras de consórcios 
é a contratação de representantes de 
vendas. Escolher empresas que este-
jam alinhadas à filosofia e aos valores 
do negócio é tão importante quanto 
treinar as pessoas corretamente para 
que evoluam e alcancem resultados. 

A vasta experiência de Edna Maria 
Honorato, diretora do Consórcio Lui-
za, e Francisco Coutinho, superinten-
dente comercial de representações 
da Rodobens Consórcio, no assunto 
rendeu uma discussão muito produ-
tiva na palestra Políticas de Contrata-
ção de Representantes de Vendas. Os 
participantes aproveitaram a oportu-
nidade para esclarecer dúvidas sobre 
suas próprias práticas e discutir como 
podem aperfeiçoá-las. 

Edna contou quais são as políticas 
de seleção, contratação e treinamen-
to dos gestores de negócios, termo 
usado para designar o representante 
contratado pelo Consórcio Luiza, que 
tem a responsabilidade de acompa-
nhar os clientes prestando atendi-
mento desde a venda até a finaliza-
ção do seu plano, além de treinar a 
equipe de vendedores dentro das 
lojas Magazine Luiza. “O nosso gestor 
de negócios é responsável por cuidar 
de nossos clientes, além de treinar a 
equipe e garantir o que chamamos de 
venda eficiente”, explicou. A diretora 
contou, ainda, que tem hoje apenas 
30% das lojas com esses profissio-
nais, justamente porque priorizam 
a contratação alinhada aos valores e 

Gestores de duas grandes administradoras compartilharam 
as suas práticas de seleção e preparo de parceiros que 
representam suas marcas no mercado de consórcios

U

Como escolher e treinar 
representantes de sucesso?

Palestras CONAC – Administradores

princípios da empresa. “Quando sele-
cionamos um gestor, fazemos treina-
mentos para verificar qual a sua dis-
posição em se dedicar à nossa cultura 
e absorver nossas práticas. Algumas 
vezes, mesmo depois dessa etapa, 
percebemos que não houve identi-
ficação e chegamos à conclusão que 
devemos voltar a procurar”, disse.  

Francisco Coutinho compartilhou 
com os congressistas as práticas da 
Rodobens Consórcio no que conside-
ra ser um ponto crucial para o suces-
so de um representante de vendas: a 
capacitação. Para ele, não basta apre-
sentar a empresa, é necessário um 
investimento maior em conhecimen-
to técnico, argumentações e oportu-
nidades. “Ao investir em capacitação, 
mostramos o que é preciso em nosso 
segmento, aproximando aqueles que 

têm mais afinidade ao Sistema de 
Consórcios”, afirmou. Coutinho expli-
cou que, na Rodobens Consórcio, o 
representante contratado tem acesso 
aos cursos oferecidos pela Universi-
dade Rodobens, conta com a disse-
minação de boas práticas, com uma 
plataforma de soluções integradas, 
além de TV corporativa e programas 
de incentivos.

De acordo com o superintenden-
te, ao pensar em contratar um repre-
sentante, as administradoras devem 
levar em consideração o perfil do pro-
fissional. “Apesar de haver espaço no 
mercado para todos, devemos firmar 
alianças com parceiros que buscam 
investir no negócio ‘consórcio’ e que 
sejam aderentes à filosofia da empre-
sa”, concluiu.

Edna Maria Honorato, diretora do Consórcio Luiza, e Francisco Coutinho, superinten-
dente comercial de representações da Rodobens Consórcio, compartilharam experiên-
cias de contratação de parceiros com os participantes do XXXVIII CONAC
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Com infinitas possibilidades para o cliente, ter uma proposta de 
valor bem definida é solução para se destacar

Engana-se quem pensa que pro-
posta de valor deve ser algo especí-
fico do planejamento estratégico da 
empresa. Quem é da área de vendas 
tem função fundamental nesse pro-
cesso, pois reflete o valor da empresa 
perante o cliente. Foi sobre isso que a 
palestrante Marilda Andrade, do Ate-
liê Corporativo, falou na sessão inte-
rativa Proposta de valor. “Funciona-
lidade, confiabilidade, conveniência 
e preço não são mais diferenciais no 
mercado. Sempre haverá inúmeros 
outros vendedores oferecendo pro-
dutos tão bons ou tão baratos quanto 
o seu. É preciso encontrar outras ma-
neiras de se destacar”, ressaltou.

Para Marilda, o vendedor não pas-
sou a ser chamado de consultor de 
vendas por acaso, já que ele de fato 
deve exercer um papel de consultoria 
frente ao cliente, auxiliando-o a deci-
dir com assertividade. “Muitas vezes, 
olhamos para o processo de vendas 
sob o prisma de nosso próprio umbi-
go, quando na verdade precisamos 
ver isso com o olhar do outro para fa-

E

Palestras CONAC – Vendas 

Diferenciação de mercado

Atores fizeram cenas simulando os diferentes perfis de clientes e mostrando técnicas de 
venda que podem ser utilizadas

Divididos em grupos, participantes discutiram quais os melhores valores que o Sistema de 
Consórcios pode entregar a seus clientes

cilitar a tomada de decisão do clien-
te”, explicou Marilda.

Por isso, a palestrante disse que 
valor, prazo, detalhes técnicos, cláu-
sulas contratuais etc. nada tem a ver 
com venda e devem ser deixados em 
último plano em uma negociação. 
“Isso tudo é o que temos de mais 
próximo de nosso concorrente. To-
dos os fornecedores mostram isso”, 
afirmou. Para ela, venda é a arte e a 
ciência de identificar e satisfazer as 
necessidades sob o ângulo do cliente. 

Em outras palavras, em vez das carac-
terísticas do produto, é preciso focar 
no sentimento do cliente. 

Para tornar a situação ainda mais 
clara, dois atores participaram da pa-
lestra simulando perfis diferentes de 
clientes e de técnicas de vendas – to-
das com argumentações específicas 
do consórcio – para mostrar como o 
vendedor deve ouvir o cliente para 
identificar necessidades.

Atividade em grupo

Uma das novidades do XXXVIII 
CONAC, a sessão interativa, como o 
nome pressupõe, contou com ativi-
dades práticas. Após o intervalo da 
palestra, todos os participantes fo-
ram divididos em grupos e discuti-
ram os tipos de clientes do consórcio, 
quais as necessidades desses públi-
cos e que valor o Sistema de Consór-
cios pode oferecer a eles. “Foi uma 
troca de experiência muito produti-
va. Saio daqui com ideias muito di-
ferentes, conhecimento de práticas 
bastantes interessantes”, disse João 
Galvão, da Disal.
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“Não se deve ter mais dúvidas se 
nossa empresa deve estar ou não na 
internet; a gente vive a internet.” Com 
essa frase, o palestrante Caio Ribeiro, 
diretor de classificados e novos negó-
cios do Mercado Livre, já deixou claro 
a importância que o meio digital tem 
hoje: estar ou não na internet já não é 
mais uma escolha.

Com uma palestra voltada para o 
Sistema de Consórcios, Ribeiro trouxe 
números de pesquisas no Google re-
lacionadas ao segmento que demons-
travam o aumento de interesse sobre 
o assunto, com picos nos primeiros 
meses do ano. “Tudo isso mostra perfil 
e tendência de consumidores. São pes-
soas mais interessadas, atentas e que 
pesquisam as oportunidades”, explicou.

Vendas na era da internet
Caio Ribeiro, diretor de classificados e novos negócios do 
Mercado Livre, deu dicas de como chegar ao consumidor on-line

N

Para Caio Ribeiro, do Mercado Livre, construir 
um relacionamento frequente com o 
consumidor é uma das maneiras mais efetivas 
para as vendas na internet

Segundo o palestrante, isso mos-
tra também a diferença de marketing 
que era feito no passado e que é feito 
agora. Antes, o processo seguia um 
fluxo de necessidade, compra e expe-
riência. Agora, existe uma etapa de 
“pré-compra”, em que o consumidor 
busca informações sobre o assunto, daí 
a importância de se buscar um relacio-
namento mais próximo com o cliente e 
estar sempre disponível para ele. “A in-
ternet já é a segunda fonte para toma-
da de decisão, perdendo apenas para a 
família e à frente de mídias tradicionais, 
como a TV. A empresa tem que estar lá 
e dar atenção 24h por dia – um número 
significante de compras é feito de ma-
drugada”, revelou.

Palestras CONAC – Vendas 
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Seja como desafio pessoal, 
seja para alcançar as metas da 
empresa, obter uma alta perfor-
mance em vendas é o desejo que 
todos os participantes do XXXVIII 
CONAC demostraram durante 
a palestra Alta performance em 
venda de consórcio, ministra-
da por André Santos, diretor da 
Treinaseg, consultoria especiali-
zada em vendas.

O consultor transmitiu infor-
mações importantes sobre téc-
nicas de vendas e explicou, de 
forma detalhada, a metodologia 
Venda mais Fácil, aplicada em 
treinamentos realizados pela 
consultoria para vendas de se-
guros, mas totalmente aplicável 
ao ramo de consórcios. Para San-
tos, a abordagem envolvente é 
fundamental para um vendedor 
de alta performance. “A forma 
como começamos a falar com o 
cliente é que vai garantir a conti-
nuidade da conversa. Ele sempre 
terá objeções para não comprar 
e cabe ao bom vendedor enten-
der e ultrapassar cada uma de-
las”, revelou. 

Baseada em três etapas, a 

Sim, é possível vender mais e 
melhor!
Por meio de metodologia própria, o especialista André 
Santos mostrou aos participantes que, para alcançar 
uma alta performance, todas as etapas do processo de 
vendas contam

S metodologia abrange, além da 
abordagem envolvente, o diag-
nóstico. Nessa fase, o vendedor 
já deve ter algumas perguntas 
preparadas, mas que não abor-
dem diretamente o produto. “As 
pessoas querem comprar, mas 
não querem que lhe vendam”, 
afirmou o consultor. É importan-
te que as perguntas identifiquem 
as necessidades do cliente de 
forma indireta. Somente quando 
se estabelecer a confiança entre 
vendedor e cliente é que se deve 
partir para o terceiro passo: a 
negociação. “Nessa etapa, um 
profissional bem preparado já 
deve saber o que o cliente quer, 
quais serão as suas objeções e 
como reverter esse cenário.” 

Para neutralizar as primei-
ras objeções de um cliente – as 
quais, segundo Santos, são res-
ponsáveis por 75% das desistên-
cias por parte dos vendedores –, 
uma dica valiosa é a elaboração 
de argumentos. Para transfor-
mar um “não” em um “sim”, o 
profissional deve ouvir o que o 
cliente diz e repetir com as suas 
próprias palavras. “Essa técnica 

André Santos, diretor da Treinaseg, explica 
a metodologia Venda mais Fácil aos 
participantes do XXXVIII CONAC

Palestras CONAC - Vendas

de repetição permite ao vende-
dor construir novos argumentos, 
pois estimula que o cliente con-
tinue falando e abrindo detalhes 
que ficaram escondidos”. Assim, 
o vendedor pode descobrir in-
formações adicionais e usá-las 
com perspicácia para concretizar 
a venda.
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A história do consultor Pe-
dro Furquim com o consórcio é 
de intensa convivência com ad-
ministradoras de todos os por-
tes e especialidades. Fundador 
da Furquim Consulting, ele tem 
em sua carteira de clientes em-
presas como Honda, Disal, Ro-
dobens, Zema, dentre muitas 
outras. Toda essa experiência o 
fez perceber que as administra-
doras estão muito focadas em 
vendas para o consumidor final, 
que ele apelidou de “CPF mania”, 
mas pouco se dedicam a grandes 
investidores e frotistas, um pú-
blico que pode aumentar consi-
deravelmente o tíquete médio. 
“Essas vendas até acontecem, 
mas apenas na sala da diretoria. 
Falta preparo do vendedor para 
lidar com esse público”, explicou.

Em sua palestra Técnicas para 
vendas a frotistas e investidores, 
Furquim explicou as possíveis 
causas para tanta resistência. 
Desde o perfil das equipes co-
merciais, passando por vendas 
quantitativas que remuneram o 
suficiente e estimulam a rejeição 
às vendas qualitativas (com valo-

“Entre o atual B2B e a ‘CPF 
mania’ há um mundo de 
oportunidades!”

res maiores, mas difíceis de con-
quistar), até a falta de preparo e 
o conservadorismo dos próprios 
vendedores, podem contribuir 
para esse cenário. Como conse-
quências estão o baixo tíquete 
médio, pequenas e médias em-
presas excluídas do segmento e 
muitas oportunidades perdidas. 
“É mais fácil para o vendedor 
dialogar com pessoas que estão 
no seu círculo de relacionamen-
to. Por isso, quando precisam 
acessar camadas mais altas sen-
tem-se inseguros e acabam de-
sistindo”, constatou. 

Para combater esses “vícios”, 
o consultor desafiou os congres-
sistas a tentarem coisas novas, 
deu dicas de como conquistar um 
frotista, como realizar vendas de 
imóveis de alto valor e apresen-
tou o PIC (Programa de Investi-
mento em Consórcio), uma fer-
ramenta on-line, desenvolvida 
por sua consultoria, que estimu-
la empresas a darem os primei-
ros passos e saírem da zona de 
conforto. “É como cruzar os bra-
ços ao contrário. No início será 
complicado, pois toda mudança 

Com essa afirmação, o consultor Pedro Furquim revelou 
um cenário otimista nas vendas de cotas de consórcios a 
frotistas e investidores

A

Pedro Furquim motivou congressistas a 
saírem da zona de conforto e buscarem 
novos desafios

Palestras CONAC - Vendas

gera desconforto. Depois do fe-
chamento do primeiro contrato, 
o vendedor vai estar motivado 
a continuar”. Para atingir esses 
resultados, as administradoras 
devem oferecer um tratamento 
diferenciado, canais exclusivos 
de relacionamento e recompen-
sas para aqueles que estiverem 
dispostos a conquistar esse mer-
cado tão rentável.
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É comum que no ambiente corpo-
rativo as pessoas se sintam inseguras 
em falar de risco. Ao serem questiona-
dos sobre o que sentem ao ouvir essa 
temida palavra, os participantes do 
XXXVIII CONAC reagiram com as repos-
tas habituais: ansiedade, insegurança e 
medo. E foi justamente esse paradigma 
que a palestra Você está preparado para 
gerir riscos? procurou quebrar. 

Os palestrantes Fernando Manfio, 
fundador da GoOn – maior consultoria 
especializada no mercado de crédito do 
Brasil –, e Eduardo Tambellini, sócio con-
sultor da GoOn, especialista com 20 anos 
de experiência no tema, deram dicas im-
portantes sobre como gerenciar riscos, 
apesar dos cenários de crédito em baixa 
e inadimplência em alta. Na opinião de 
Manfio, o risco deve ser encarado com 

A tomada de decisão é uma tarefa 
frequente na vida dos administradores 
– e nem sempre é fácil, dado o número 
de variáveis que devem ser levadas em 
consideração. Para isso, a utilização de 
sistemas que auxiliam esse processo é 
cada vez mais vital. “O computador con-
segue analisar um número enorme de 
variáveis e possibilidades e dar um índice 
de assertividade de até 90% nas decisões 
tomadas, de acordo com o histórico le-
vantado”, afirmou Celso Poderoso, dire-
tor da MicroStrategy, na palestra Como 
os supersistemas podem contribuir para 
reduzir a inadimplência, que também 
contou com a presença de Ricardo Fi-
gueiredo, account executive da empresa.

Para utilizar sistemas como esse, o 

O que você sente ao ouvir a 
palavra risco?

Dados x Informações

Com esse questionamento, Fernando Manfio e Eduardo Tambellini desafiaram 
os participantes do XXXVIII CONAC a reverem conceitos sobre o tema

Celso Poderoso mostrou aos participantes como transformar dados em 
informações relevantes para a tomada de decisão por meio do business 
analytics

E

A

ousadia. “O próprio significado da pa-
lavra risco, que vem do latim, é ousar. 
As empresas que não ficam paralisa-
das e com receio diante desse cenário 
conseguem olhar as oportunidades e 
serem proativas”.  

A concessão de crédito, por exemplo, 
cerne do consórcio, pode gerar riscos, 
mas, na visão de Manfio, também pode 
ser sinônimo de oportunidade. “O risco 
não é tratado no consórcio, pois está 
muito relacionado a inadimplência. Mas, 
quando entendemos as possibilidades 
que o risco pode oferecer e entendemos 
o perfil de cada cliente, vemos que o ris-
co pode ser uma alavanca para o suces-
so”, explicou. Para Eduardo Tambellini, 
modificar processos e operações para 
realizar cobranças pode ser um mecanis-
mo interessante para gerir riscos no con-

palestrante explicou que o mais impor-
tante é a construção inicial de um histó-
rico de dados, popularmente conhecido 
como big data. “Empresas que têm big 
data já conseguem aumentar de 5% a 
6% os índices de produtividade e lucra-
tividade”, afirmou. Para quem já tem 
esse histórico, o que os sistemas fazem é 
simplesmente juntar as lacunas, fazendo 
com que o histórico seja útil para as deci-
sões de futuro.

Fazendo uma demonstração ao vivo 
em uma base de 7 mil clientes, Poderoso 
conseguiu, por meio de poucos cliques 
para a definição de variáveis, prever 
clientes que teriam maior propensão 
de se tornar inadimplentes dentro de 
um grupo de consórcio. “Com esse tipo 

Enfrentar o risco com ousadia e planeja-
mento foi o conselho dos palestrantes

Celso Poderoso e Ricardo Figueiredo mos-
traram como a tecnologia pode auxiliar a 
tomada de decisões dos gestores

Palestras CONAC – Crédito e Cobrança 

sórcio. “Existem ferramentas específicas 
para que as empresas possam automati-
zar os sistemas e garantir a sustentabili-
dade do negócio”, disse Tambellini. Esses 
mecanismos relacionam indicadores, 
ajudam a modificar a cultura de análise e 
a entender os resultados, transformando 
o tão temido risco em oportunidades. 

de informação é possível previamente 
pensar em uma estratégia para reduzir 
essa possibilidade. É uma ferramenta de 
apoio ao gestor”, explicou.
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Alexandre Slivnik mostrou ao público como a Disney 
trabalha para encantar os seus clientes

Imagine uma empresa em que 
90% dos clientes ativos no momen-
to são, na verdade, pessoas que há 
tempos já compram dessa marca. 
Não, isso não é uma ilusão – esse 
número corresponde ao percentual 
de hóspedes que a Disney acomoda 
anualmente em seu hotel, em quase 
sua totalidade, pessoas que já estive-
ram lá antes. É que, na contramão da 
maioria das empresas, em vez de em-
pregar altas verbas para conquistar 
novos clientes, a empresa trabalha 
para encantar o público, fidelizá-lo e, 
consequentemente, potencializar o 
marketing boca a boca.

Quem mostrou tudo isso foi Ale-
xandre Slivnik, especialista no “mo-
delo Disney de gestão”, na palestra 
O jeito Disney de encantar clientes. 
Para ele, atingir esse nível de exce-
lência só é possível com uma equi-
pe extremamente focada. “A Disney 
possui 170 mil líderes. Esse é o nú-
mero de colaboradores da empresa. 
Alguns são líderes de pessoas, mas a 
grande maioria são líderes de situa-
ções”, explicou.

O palestrante mostrou que a em-

I

Palestras CONAC – Relacionamento

Melhor do que clientes: fãs

presa trabalha três grandes pilares: o 
trabalho em equipe; a liderança; e a 
comunicação (storytelling). O traba-
lho em equipe significa a sinergia de 
todos os funcionários, o que nasce 
de um envolvimento com a missão 
da empresa – no caso da Disney, jus-
tamente encantar o cliente. É o que 
Slivnik chama de “ressignificação” do 
trabalho: “Quem cuida da limpeza 
não é responsável apenas por limpar 
os parques, e sim responsável por 
encantar o cliente por meio da higie-
ne. Para isso, todos têm autonomia 
para tomada de decisões rápidas, 
mesmo que isso envolva departa-
mentos diferentes dos seus”, exem-
plificou (veja quadro L.A.S.T.).

A liderança, como dita, pode ser 
de pessoas ou situações. Um exem-
plo é a resolução de reclamações 
vindas dos clientes. Independente-
mente do setor em que trabalha, o 
funcionário que primeiro recebeu 
a reclamação passa a ser o “líder” 
dela, trabalhando para sua resolução 
e se tornando o responsável por dar 
o feedback ao cliente.

Por fim, a comunicação também 

é de suma importância, tanto inter-
no quanto externamente. A Disney 
só consegue encantar o seu cliente 
externo porque internamente tem 
seus colaboradores encantados e 
envolvidos com a marca. É uma his-
tória muito bem escrita e vivida na 
empresa. “As pessoas não compram 
o que você faz, elas compram o por-
quê você faz”, explicou. “É preciso ter 
uma proposta de valor muito bem 
definida e trabalhar em cima disso.”

Alexandre Slivinik colocou congressistas 
para pensar ao exibir o modo como a Dis-
ney trabalha para encantar os clientes
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Jayme Garfinkel e Luciene Alencar, da Porto Seguro, ressaltaram a 
importância de encantar o cliente interno e externo

Em 1972, ano em que a Porto Segu-
ro foi comprada por Abrahão Garfinkel, 
a empresa ocupava o posto de 44ª com-
panhia de seguros do País. Apenas seis 
anos depois, a Porto, como é chamada 
internamente, já figurava no “top 10” do 
segmento. Por trás desse crescimento 
meteórico estava o foco no encantamen-
to do cliente interno e externo, segundo 
Jayme Garfinkel, presidente do conselho 
de administração da empresa, e Luciene 
Alencar, gerente administrativa, respon-
sáveis pelas palestras Como encantar e 
fidelizar os clientes e Uma experiência de 
fidelização, respectivamente.

Garfinkel foi quem abriu a palestra, de-
monstrando a trajetória de crescimento e 
inovação da Porto Seguro, que desde 1990 
passou a oferecer gradualmente serviços 
aos clientes, como a possibilidade de carro 
reserva, os seguros residenciais e os bene-
fícios pessoais. “Fidelização é falar menos 
e fazer mais. Na Porto, desde a época do 
meu pai, temos como o lema o ‘faz logo, 

E

Palestras CONAC – Relacionamento

Cliente encantado é cliente fiel

Presidente do conselho da Porto Seguro, Jayme 
Garfinkel falou sobre a história de sua empresa e 
definiu: fidelização é falar menos e fazer mais

erra logo, conserta logo’”, disse.
Para que esse lema fosse seguido à 

risca, Garfinkel destacou que é necessário 
que os colaboradores tenham liberdade 
para “micro decisões” dentro das empre-
sas, pois, na maioria das vezes, são eles 
que têm contato direto com o cliente. 
Em outras palavras, é preciso encantar o 
cliente interno para se conseguir fidelizar 
o cliente externo. “Para as pessoas terem 
alegria é necessário darmos autonomia”, 
afirmou. “Pessoas autônomas são estimu-
ladas a fazerem as coisas, e é isso que pre-
cisamos: transformar grandes empresas 
em grandes emoções.”

Uma experiência de fidelização

Depois de Garfinkel falar sobre a traje-
tória da Porto, foi a vez de Luciene Alencar 
tomar a palavra para contar a experiência 
de fidelização da empresa. Com estudos 
que demonstram que manter um cliente 
é de três a cinco vezes mais barato que 
conquistar um novo, Luciene mostrou os 

trabalhos da empresa, pautados no flu-
xo “conquiste, retenha, escute, fidelize e 
inove”. “Para ter sucesso na fidelização, é 
necessário envolver diferentes departa-
mentos da empresa. Todos devem estar 
engajados ou isso não vai para frente”, aler-
tou. A gerente administrativa lembrou que 
consórcio é um negócio de relacionamen-
to a longo prazo, por isso o planejamento é 
fundamental. “Criamos uma régua de co-
municação e de negociação, indicando os 
momentos e as formas como vamos nos 
comunicar com o cliente ou oferecer um 
novo produto”, relatou. “Temos que ter 
em mente que fidelização não é programa, 
fidelização é cultura.”
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AGO

Realizada para demonstração e aprovação das contas 
das entidades, a Assembleia Geral Ordinária da ABAC e 
do SINAC aconteceu durante o XXXVIII CONAC 

Ao fim do primeiro dia de evento, 
os participantes puderam acompanhar 
a prestação de contas das atividades e 
resultados da ABAC e do SINAC refe-
rentes ao período de abril 2015 a abril 
de 2016. Na pauta, estavam apreciação 
das contas, referenda à substituição de 
integrantes do Conselho Nacional e 
outros assuntos de interesse da classe. 

O presidente executivo das enti-
dades, Paulo Roberto Rossi, abriu a 
apresentação com as demonstrações 
financeiras, que foram aprovadas pe-
los presentes. Na sequência, apontou 
as atividades do SINAC e as reuniões 
realizadas pelos grupos de trabalho e 
os comitês da ABAC - de Assessoria de 
Imprensa, Contabilidade, Crédito, Jurí-
dico, Marketing, Tecnologia da Infor-
mação e Temático do CONAC. 

Em relação à participação da enti-
dade em eventos, o presidente desta-
cou os encontros com o Banco Central, 
com a finalidade de aprimoramento 
das regras que regem as atividades 
consorciais, e a participação da entida-
de no 1º Encontro Estratégico das Li-

A

Reunião anual

deranças do Setor Automotivo, no 25º 
Congresso & ExpoFENABRAVE e no 1º 
Fórum de Líderes em Educação Finan-
ceira e Crédito Responsável. Apresen-
tou ainda os serviços oferecidos aos 
associados no período, como as pes-
quisas sobre o setor (dez, no total), e a 
pesquisa sobre o perfil do consorciado, 
realizada pela Quorum Brasil. 

Outra etapa foi a apresentação das 
atividades do Marketing feita pela as-
sessora Monique Mansur, que exibiu 
as publicações da ABAC, com destaque 
para o novo livro, A Excelência do Con-
sórcio – A Legislação em Benefício do 
Sistema, publicado em 2015, além dos 
anúncios em publicações dirigidas e da 
newsletter Consórcio em Destaque. A 
assessora ressaltou ainda a consolida-
ção e o crescimento das ações nas re-
des sociais (Linkedin, Facebook, Twit-
ter, Google Plus, Blog da ABAC e site) 
e a campanha “Consórcios: faça um 
bom negócio”, feita em atendimento 
à demanda do Ministério Público para 
orientar consumidores quanto à com-
pra adequada de consórcio. A campa- Participantes acompanham a apresen-

tação das contas feita por Paulo Rossi, 
presidente executivo da ABAC

nha contou com anúncios em jornais 
impressos de todo o país, além de di-
vulgação on-line no Google.

Para finalizar a prestação de con-
tas, o assessor de imprensa Cláudio 
Licciardi mostrou os resultados alcan-
çados na mídia espontânea, que che-
gou a corresponder a R$ 258 milhões, 
apesar, segundo destacou, de 2015 ter 
sido um ano repleto de situações polí-
ticas e econômicas que ocuparam ma-
ciçamente os noticiários. “A divulgação 
do Sistema de Consórcios foi marcada, 
mais uma vez, por notícias positivas 
face o bom desempenho da modalida-
de no último ano”. 

Ao fim da sessão, foram apresen-
tados ainda os novos membros do 
Conselho Nacional: Administradora de 
Consórcio Nacional Gazin, representa-
da por Aparecido Benedito dos Santos, 
como conselheiro, e Minasmáquinas 
Administradora de Consórcio, repre-
sentada por Clemente de Faria Junior, 
como presidente Regional Sudeste II.
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Além de saborear deliciosos cortes de carne, congressistas se divertiram na 
pista de dança e estenderam a festa até depois do previsto

Picanha, costela, filé mignon e samba da melhor 
qualidade, com o Grupo Circuito Brasil. Foi com esse 
típico churrasco brasileiro que se encerrou o primeiro 
dia de atividades do XXXVIII CONAC. “Foi um evento 
excelente. O local era bastante apropriado e estava 
tudo muito gostoso”, afirmou Larissa Mendes, do 
Consórcio Nanuque.

P

Churrasco

Com direito a samba

A festa estava tão boa que a organização atendeu 
a um pedido muito especial: estender a festa até mais 
tarde. Prevista para ser encerrada às 23h, o público 
se divertiu até quase 0h30, com direito a comes, be-
bes e danças. “A música estava muito boa e a carne, 
deliciosa. Até arriscamos uma dança”, divertiu-se Le-
onardo Silva, da PBCon.
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Criado para estimular a troca de ideias e o compartilhamento de 
boas práticas entre as administradoras de consórcios, o Prêmio 
ABAC Compartilhar 2016 chegou a sua 3ª edição no XXXVIII CONAC 

Mais do que competir, 
o importante é COMPARTILHAR!

Com recorde de inscrições – 
25 relatos de 12 administrado-
ras –, a terceira edição do Prê-
mio ABAC Compartilhar 2016 
trouxe um horizonte de possi-
bilidades e boas práticas para 
as administradoras presentes 
no XXXVIII CONAC. 

Tradicionalmente apresenta-
do por um de seus idealizado-

res, o consultor Pedro Furquim, 
o prêmio, que é uma iniciativa 
da ABAC, já se tornou um dos 
momentos mais dinâmicos e 
esperados do evento. Para Fur-
quim, mais do que uma compe-
tição, a importância do prêmio 
está na difusão e promoção de 
práticas de sucesso entre as ad-
ministradoras. “Há um horizon-

C te fantástico para o desenvol-
vimento do consórcio no Brasil 
e as empresas precisam estar 
preparadas para aproveitar as 
oportunidades”, disse. 

O prêmio

A primeira fase da metodo-
logia do Prêmio ABAC Compar-

Prêmio ABAC Compartilhar

Finalistas do Prêmio ABAC Compartilhar durante a cerimônia de premiação
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•A busca pela excelência a partir da visão do 
cliente
Administradora: Rodobens Consórcio
Relato: A administradora apostou na me-
dição do IRC (Índice de Recomendação do 
Cliente) para descobrir o nível de satisfação 
dos seus clientes. Com os resultados, passou 
a investir no aprimoramento de produtos e 
serviços e a fidelizar ainda mais seu público.
 
•Redução do número de ações judiciais
Administradora: Consórcio Zema 
Relato: A administradora utilizou o software 
CPpró para ter o controle das ações judiciais 
relacionadas ao consórcio. Com a aproxima-
ção das áreas administrativa, comercial e ju-
rídica, os 10% de cotas comercializadas que 
entravam com ações judiciais foram conside-
ravelmente reduzidos, desde a implantação 
do projeto em 2012.

•Adequar o processo da venda à era digital
Administradora: Consórcio Nacional Honda
Relato: Com o CNH Digital, projeto que apri-
morou e adequou o processo de vendas à 
era digital, a administradora beneficiou mi-
lhares de vendedores em todo o Brasil. A 
agilidade e padronização alcançada, além de 
levar melhores condições de trabalho, tam-
bém reduziu custos. 

•Mãos de luz: programa de bem-estar do 
colaborador
Administradora: Primo Rossi ABC
Relato: O Consórcio Primo Rossi ABC apos-
tou em sessões de massagem, Reiki e Ho-
meopatia, como forma de proporcionar 
bem-estar e mais produtividade aos seus co-
laboradores. Com um investimento relativa-
mente baixo, os benefícios são percebidos a 
longo prazo, com melhoria das condições de 
trabalho, qualidade de vida do colaborador, 
redução de ausências por motivos de saúde 
e, consequentemente, melhor atendimento 
ao cliente.

•Unicidade da comunicação on-line
Administradora: Consórcio Luiza
Relato: O Consórcio Luiza passou a padro-
nizar a postagem de anúncios nas redes so-
ciais. Com a criação do Gerador de Post, um 
aplicativo que pode ser baixado pelo gestor 
de negócios, há a possibilidade de customi-
zar a comunicação por região e por público. 
A inovação, além de reduzir custos com ma-
teriais impressos, levou mais assertividade 
à comunicação, que agora chega aonde o 
cliente está, ou seja, nas redes sociais.

Conheça os 
relatos finalistas:

tilhar consiste na inscrição dos 
relatos pelas administradoras 
e apresentação ao júri técnico, 
formado por professores do 
Instituto de Educação e Pes-
quisa em Administração (Ine-
pad), que seleciona os cinco 
melhores (peso 3). 

Depois, os relatos escolhidos 
são transformados em vídeos e 
disponibilizados no site do prê-
mio (www.premioabac.com.br)
para que as administradoras 
possam votar (peso 2).  A última 
etapa ocorre no CONAC, quan-
do os vídeos finalistas são apre-
sentados aos congressistas, que 
também podem votar no relato 
que lhes parecer mais interes-
sante (peso 1). 

Os critérios a serem observa-
dos, tanto pelo júri técnico do 
prêmio, quanto pelos partici-
pantes do congresso são: inova-

Francisco Coutinho, superintendente comercial de representações da Rodobens Consór-
cio, exibe a conquista do primeiro lugar

ção, replicabilidade, relevância 
para a sustentabilidade do Sis-
tema e qualidade do relato. 

Finalistas

Foram cinco administrado-
ras que, como finalistas do Prê-
mio ABAC Compartilhar 2016, 
tiveram seus relatos exibidos à 
plateia do XXXVIII CONAC: Con-
sórcio Nacional Honda, Con-
sórcio Luiza, Consórcio Zema, 
Consórcio Primo Rossi ABC e 
Rodobens Consórcio, que foi a 
grande campeã. As demais, pela 
qualidade dos trabalhos apre-
sentados e pela pouca diferença 
entre as pontuações, receberam 
menções honrosas. As finalistas 
puderam, ainda, participar de 
uma rodada de perguntas e res-
postas e explicar ainda mais as 
suas iniciativas. 
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Consórcio Nacional Honda e Sicredi levaram, cada uma, mais 
de 30 congressistas ao XXXVIII CONAC e foram as campeãs  do 
Prêmio Participação

E

É ouro!

“O saldo do evento foi muito positivo. Trou-
xemos pessoas de todos os departamentos, 
pois é um congresso que agrega bastante. 
Ano que vem temos a missão de levar ainda 
mais gente” – Ricardo Rossi, do Consórcio 
Nacional Honda

“O CONAC fica melhor ano a ano, é um 
evento muito importante. Colocamos um 
desafio para a equipe participar e a respos-
ta foi melhor do que o esperado. Todos os 
que foram estavam muito engajados e par-
ticiparam do evento porque merecem isso” 
– Fernando di Diego, da Sicredi

“O congresso foi excelente e vem melhoran-
do a cada ano. Em 2015, levamos uma tur-
ma de 21 pessoas; neste ano fomos em 31 
e esperamos aumentar esses números nos 
próximos anos” – João Bernardes, da Bauru 
Administradora de Consórcios

“É uma alegria muito grande receber o prê-
mio. O CONAC é uma fábrica de grandes 
ideias. Participamos há muito tempo e sem-
pre com grandes equipes” – José Roberto 
Luppi, da BR Consórcios

Com 36 congressistas, Consórcio Nacional Honda conquistou o ouro 
no Prêmio Participação Especial I

Com a palavra, os 
campeões

Bauru Administradora de Consórcio levou 31 congressistas ao XXXVIII 
CONAC e ficou com a prata na categoria Prêmio Participação Especial I

Prêmio Participação

Anuncio_210x140mm_Rev_Sistema_Consorcios_ZEMA.indd   1 31/05/2016   14:12:12

Em um evento que prima pela profissionaliza-
ção e troca de experiências entre seus participan-
tes, nada melhor do que participar com comitivas 
grandes. Por isso, o Consórcio Nacional Honda e 
a Sicredi, campeões do Prêmio Participação, têm 
muito a comemorar. ‘‘ ‘‘
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BR Consórcios comemorou a prata no Prêmio Participação Especial 
II – administradora levou 13 congressistas ao XXXVIII CONAC

A Sicredi participou do evento com 31 congressistas e sagrou-se 
campeã do Prêmio Participação Especial II

Prêmio Participação
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‘
Com 36 congressistas, o Consórcio Nacional 

Honda faturou o ouro na categoria Prêmio Par-
ticipação Especial I, em que concorreram as ad-
ministradoras do Estado de São Paulo (onde o 
congresso foi realizado). Já a Sicredi levou 31 con-
gressistas e ficou com o título do Prêmio Parti-
cipação Especial II, destinado às administradoras 
dos demais Estados brasileiros. 

Além das duas administradoras, também se 
destacaram a Bauru Administradora de Consór-
cios e a BR Consórcios, que ficaram com a prata 
nas categorias I e II, respectivamente. Todas as 
campeãs receberam troféus pelas mãos dos vice
-presidentes da ABAC Idevaldo Rubens Mamprin 
e Edna Maria Honorato e do presidente-executivo 
da ABAC, Paulo Roberto Rossi.
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Palestras CONAEC

Ainda por entrar em vigor, a circular 
3.785/2016, do BACEN (Banco Central), 
que modifica as regras para constituição 
e funcionamento de grupos de consór-
cio, foi tema de amplo debate durante o 
XXX CONAEC, em uma palestra coman-
dada pela Dra. Regina Celi Singillo, da 
Disal, acompanhada pelo presidente da 
ABAEC, Dr. Rodrigo Carvalho.

Logo no início de sua abordagem, 
Dra. Regina ressaltou que a comprova-
ção da capacidade financeira do con-
sorciado, agora, deve ser exigida no mo-
mento de sua adesão ao Sistema. Já há 
casos julgados em sistemas de financia-
mento análogos em que a incapacidade 
de pagamento comprovada do consu-
midor acarretou em pena para fornece-
dor de serviços com a perda de sua taxa 
de administração e demais consectários 

Em uma exposição realizada em dois 
blocos, Dr. Nagib Slaibi Filho, Desembar-
gador e membro do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
e Dra. Maria Cristina Gutierrez Slaibi, 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Rio 
de Janeiro, foram os responsáveis por 
discutir as medidas adotadas pelos de-
vedores frente à alienação fiduciária de 
bens imóveis e, ainda, a penhora dos 
bens alienados fiduciariamente.

Para introduzir o assunto, os pales-
trante fizeram uma abrangente análise 
de algumas alterações no novo CPC 
na relação procedimental das partes, 
como questões atinentes à designação 
e à realização das audiências (art. 357). 

Alteração nas regras

Alienação fiduciária

Circular 3.785/2016 foi tema de debate no XXX CONAEC

Desembargador e Juíza discutiram a alienação fiduciária e a 
penhora de bens alienados fiduciariamente

A

E

contratuais no momento da devolução 
das parcelas ao desistente ou excluído.

Outra alteração é em relação à re-
admissão de consorciado excluído e da 
eventual isenção de multa e juros nesse 
momento do retorno. O presidente da 
ABAEC ressaltou a posição defendida 
pelo associado Alberto Branco Jr., de 
que a isenção que passe do percentual 

“Isso prova que a tese por si há muito 
defendida quanto ao diálogo das fontes 
(art. 93, IX e X da C.F.) nunca esteve tão 
atual”, afirmou Dra. Maria Cristina.

No segundo bloco da apresentação, 
os palestrantes fizeram análises de ca-

sos relacionados aos temas, sendo que, 
em relação à penhora de bens aliena-
dos fiduciariamente, a questão foi de-
batida sob a ótica da vedação contida 
no art. 833, XII do novo CPC.

de 50% pertencente à administradora 
deve ser amplamente previsto em con-
trato. Para tanto, Dr. Rodrigo Carva-
lho sugeriu que poderia ser elabo-
rada uma tabela inversa à do antigo 
redutor contratual, aumentando o 
desconto de acordo com o prazo de 
permanência e/ou retorno do con-
sorciado ao Sistema.

Dr. Rodrigo Carvalho, presidente da ABAEC, e Dra. Regina Celi Singilo, da Disal, comanda-
ram o debate sobre a circular 3.785/2016, do BACEN

Dr. Nagib Slaibi Filho e Dra. Maria Cristina Gutierrez Slaib dividiram palestra em dois blocos
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Palestras CONAEC

Cobranças em veículos com alienação fiduciária e 
apreendidos foram tema de painel no CONAEC

A controversa cobrança lan-
çada sobre às administradoras 
referentes ao IPVA e multas de 
bens alienados fiduciariamente foi 
tema de um painel de debates no 
XXX CONAEC, liderado pelo presi-
dente da ABAEC, Rodrigo Carva-
lho. O intuito foi debater e apre-
sentar diretrizes de defesa aos 
participantes do evento.

Durante o debate, foi exibida 
a tese sustentada em defesa dos 
credores fiduciários, apoiada nos 
artigos 107 a 110 do Código Tribu-
tário Nacional, que abrem as por-
tas da norma de caráter público 

A
IPVA e multas

Controversa cobrança de IPVA e multas 
em veículos com alienação fiduciária 
foi tema de debate liderado pelo 
presidente da ABAEC, Rodrigo Carvalho

para a incidência de normas de ca-
ráter privado no âmbito tributário. 

Além disso, há a aplicação do 
quanto definido nos artigos 1367 e 
1368-B do CCB-2012, o que leva a 
conclusão de que a incidência dos 
tributos somente ocorrerá após a 
imissão da administradora na pos-
se do bem, via sentença prolatada 
em ação competente. “Devemos 
fazer uma exposição da diferença 
evidente entre a propriedade ple-
na e propriedade resolúvel, para 
que haja a compreensão do julga-
dor da diferença entre tais institu-
tos”, ressaltou Carvalho.
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Palestras CONAEC

Na palestra de abertura do XXX CONAEC, os Drs. Paulo Campanella 
e Felipe Moreira, da Campanella Advogados, fizeram uma análise do 
novo CPC e possíveis impactos para o consórcio

Simone Viana Salomão, sócia-diretora da área de consultoria da 
TOTVS JuriTIs, forneceu informações importantes sobre gestão de 
escritórios de advocacia

O novo CPC (Código de Processo 
Civil) entrou em vigor no início de 2016 
e, desde então, muitas dúvidas surgi-
ram. De acordo com Dr. Paulo Campa-
nella, da Campanella Advogados, não 
há abrangência direta da nova norma 
sobre a Lei de Consórcios nem sobre o 
decreto lei 911/69, exceto pelas altera-
ções trazidas ao rito executivo previsto 
no art. 5º. Porém, como o novo CPC 
abrangerá causas em que as adminis-
tradoras estão envolvidas no polo pas-
sivo, Campanella apresentou algumas 
considerações sobre impactos em ho-
norários cumulativos fixados em cada 
fase. “Sendo omissa a sentença em 
relação aos honorários, cabe ação au-

Diante da conjuntura atual de crise 
financeira e política, alterações tributá-
rias, novas leis e mudanças no cenário 
econômico, os escritórios de advocacia 
enfrentam a realidade da redução de 
custos e renegociação de contratos 
com seus parceiros. Por isso, conforme 
explicou Simone Viana Salomão, sócia-
diretora da área de consultoria da TO-
TVS JuriTIs, durante a sua palestra no 
XXX CONAEC, esse é momento ideal 
para fortalecer o relacionamento.

Dentre as principais razões que 

O

D

O que muda no consórcio com o novo CPC?

O relacionamento com o cliente é crucial 

tônoma de cobrança e é permitido o 
levantamento dos honorários pela so-
ciedade de advogados”, explicou.

Em seguida, o Dr. Felipe Moreira, 
também da Campanella Advogados, 
ressaltou alguns pontos do novo CPC 
interessantes aos advogados que li-
dam diretamente com o consórcio. Foi 
exposta a nova sistemática adotada 
nos Recursos Especial e Extraordiná-
rio, sob a ótica dos arts. 1032 e 1033, 
que tratam da condução da questão 
constitucional entre os tribunais supe-
riores. Moreira demonstrou que deve 
haver igual distribuição do ônus da 
prova em relação ao código anterior. 
“É importante ter atenção, dentre as 

levam um cliente corporativo a dis-
pensar os serviços de um escritório de 
advocacia estão a má qualidade dos 
trabalhos jurídicos e a falta de ética e 
profissionalismo. “Além desses fatores, 
a técnica processual, flexibilidade dos 
advogados no atendimento das ne-
cessidades do cliente e a criatividade 
do escritório no desenvolvimento de 
estratégias para gestão e controle são 
quesitos fundamentais para a escolha 
de fornecedores na área jurídica.” 

provas possíveis, para a ata notarial, 
que poderá ajudar os administradores 
na demonstração de fatos surgidos em 
assembleia, e que não seriam passíveis 
de uma narrativa escrita e documen-
tal”, alertou Moreira. 

Advogados Paulo Campanella e Felipe 
Moreira comentam o novo CPC 

Simone Viana Salomão destacou a impor-
tância de se realizar melhorias contínuas 
no relacionamento com o cliente
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Assembleia ABAEC 

Dr. Rodrigo Carvalho é reeleito presidente da ABAEC; 
associação renova quadro da diretoria

O presidente da ABAEC, Rodrigo 
Carvalho, foi reeleito para mais um 
biênio a frente da Associação. Agora, 
Carvalho fica na função até 2018. Além 
da eleição da nova mesa diretora, a as-
sembleia serviu para a prestação de 
contas do último ano e para a apresen-
tação de projetos para 2016 e 2017, 
com foco nas comemorações dos 30 
anos da entidade, que serão comemo-
rados no ano que vem.

Assim que eleito, Carvalho ressal-
tou a importância cada vez maior da 
união entre os associados ABAEC. “O 
Sistema de Consórcios volta a pas-
sar por momentos de apreensão. Em 
época de crise, os governos passaram 
a cobrar e protestar as administrado-
ras, sistematicamente, pelos débitos 

O
Mais um biênio

de IPVA dos veículos alienados fiducia-
riamente, mesmo antes da consolida-
ção judicial da propriedade dos bens”, 
alertou. O tema, inclusive, foi bastante 
debatido nas palestras do XXX CONAEC 
(ver página 33).

O presidente também pediu maior 
parceria entre as administradoras e os 
advogados e lembrou sobre a impor-
tância da contratação de profissionais 
associados à entidade – ou que haja 
uma cobrança para que se associem 
–, já que isso evita defesas judiciais 
contrárias aos interesses do Sistema 
de Consórcios. “Já está solidificado o 
entendimento de que a prevenção é 
muito menos onerosa do que a rever-
são de um entendimento judicial con-
solidado, muitas vezes decorrente de 

uma defesa não afeita aos interesses 
do Sistema ou realizada por um profis-
sional não devidamente qualificado na 
área”, afirmou.

Reeleito presidente da ABAEC, Rodrigo 
Carvalho pediu maior parceria entre 
administradoras e advogados

Quadro da diretoria
Biênio 2016 / 2018

Rodrigo Luiz Alves Carvalho
Presidente
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Médico Dráuzio Varella explicou aos participantes do 
XXXVIII CONAC os benefícios de cuidar da saúde e 
manter hábitos saudáveis

Para você, 
o que realmente importa?

Palestra especial
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O encerramento do XXXVIII CONAC 
vai ficar na memória dos partici-
pantes, tanto pelo tema da pales-
tra – saúde e qualidade de vida 
– quanto pelos ensinamentos do 
palestrante. Conhecido e respeita-
do como profissional e ser huma-
no, o médico Dráuzio Varella come-
çou a sua conversa com a plateia 
contando a história de um homem 
que fazia previsões de desastres 
a partir de sonhos. Com o passar 
do tempo e desacreditado pelas 
pessoas, o homem foi considera-
do louco. “Quando encontro uma 
pessoa na rua, ou quando atendo 
alguém em meu consultório que 
está acima do peso, ou que fuma, 
ou ainda que não pratica exercícios 
físicos, tenho a mesma vontade de 
fazer previsões de ‘desastres’ que, 
inevitavelmente, acontecerão com 
essa pessoa, mas, certamente, eu 
seria considerado louco por algu-
mas delas”, disse em tom descon-
traído.  

Logo de início, o palestrante ex-
plicou as razões que fazem muitas 
pessoas resistirem a adotar hábitos 
saudáveis. “Quando pensamos em 
fazer exercícios físicos, 5 milhões 
de anos de evolução pesam sobre 
nossas costas.”  Tudo faz parte, se-
gundo afirmou, da evolução do ser 
humano. “Antigamente, éramos 
obrigados a caçar o próprio alimen-
to, comíamos muito para acumular 
energia e para evitar o desperdí-
cio daquilo que tanto nos tinha 
custado conseguir. Evoluímos, te-
mos comida acessível e podemos 
conservá-la, porém não deixamos 
os hábitos de comer além do que 
necessitamos, e o nosso corpo en-
tende que deve acumular energia”, 
explicou.

Os hábitos da espécie também 
foram responsáveis por conferir 
ao corpo o formato que tem hoje. 

O
Palestra especial

Dráuzio Varella lembrou aos 
participantes a importância de 
praticar exercícios e levar uma 
vida saudável. Como exemplo, 
contou que ele próprio 
participa de maratonas de 
40km há 20 anos

“Nossas pernas longas são próprias 
para corridas, pois precisávamos 
fugir de predadores.” Como hoje 
não vivemos mais em ambiente 
hostil e não corremos riscos de ser-
mos devorados por leões ao sair de 
casa, deixamos de utilizá-las para 
essa finalidade, o que prejudica o 
nosso desenvolvimento. “É como 
um carro que foi feito para o mo-
vimento e fica parado na garagem. 
Com o tempo ele começará a dar 
problemas”, comparou. Dráuzio 
Varella explicou, ainda, que a falta 
de exercícios e hábitos alimentares 
pouco saudáveis acarretam uma 
série de complicações à saúde. 

Algumas dessas complicações 
já atingem muitos brasileiros, 
como o diabetes e a hipertensão, 
que são consideradas as duas 
maiores epidemias do Brasil. Ou-
tro dado, divulgado pelo médico, 
são os 52% de brasileiros acima do 
peso. Para ele, a prevenção dessas 
e de muitas outras doenças passa 
pela realização de exames perió-
dicos, além da tão recomendada 
prática regular de exercícios.  “Se 
você leva uma vida que não te per-
mite tirar uma hora por dia para 
cuidar do seu corpo, então, você 
está vivendo uma vida errada.” Na 
medida em que envelhecemos, 
esses cuidados tornam-se ainda 
mais necessários. “Envelhecer não 
é sinônimo de ficar doente. Hoje, 
temos acesso a exames que nos 
permitem detectar e tratar muitas 
doenças.” 

Apesar do tom descontraído e 
bem humorado com que abordou 
o tema, o médico foi enfático em 
sua mensagem final. “Sem descul-
pas e com disciplina rígida cabe a 
cada um de nós encontrar formas, 
tempo e disposição para praticar 
atividade física, fazer exames peri-
ódicos e cuidar da saúde.” 



38 Revista Sistema de Consórcios CONAC 2016

Antes de iniciar a sua palestra 
no XXXVIII CONAC, Dráuzio Varella 
concedeu uma entrevista exclusi-
va para a Revista Sistema de Con-
sórcios sobre qualidade de vida, 
saúde e a relação desses conceitos 
com o trabalho. Confira:

Revista Sistema de Consór-
cios - No que implica qualidade de 
vida? Quais os principais fatores 
que podem influenciá-la?

Dráuzio Varella - Ter uma vida 
de boa qualidade depende de um 
conjunto de fatores: ter um am-
biente agradável, estar feliz com a 
família, ter bons relacionamentos 
com os colegas, estar inserido na 
comunidade, ou seja, um conjun-

A

Por uma vida com mais 
qualidade 

to de fatores que abrangem todas 
as nossas relações. O conceito 
prático atribuído à qualidade de 
vida envolve o bem-estar físico, 
psíquico e social. Você pode ter o 
bem-estar físico, estar bem com a 
família e no trabalho, mas se vive 
em um lugar perigoso, isso vai in-
fluenciar de forma negativa a sua 
qualidade de vida. 

Revista - Nesse sentido, po-
demos afirmar que a saúde in-
fluencia diretamente a qualida-
de de vida? 

Dráuzio – Com certeza! O pro-
blema que vejo em pessoas como 
os executivos que estão hoje nes-
se evento, que têm muitas horas 

diárias de trabalho, muitas metas 
para cumprir, deslocamentos que 
reduzem as horas de convívio com 
os amigos e familiares, é levarem 
uma vida sedentária. E a vida se-
dentária faz muito mal à saúde. 
O exercício é a única forma que 
temos de combater esse estilo de 
vida. Hoje, com o tipo de traba-
lho que temos, passamos a maior 
parte do tempo sentados, o que é 
muito ruim para o nosso corpo. 

Revista - Como vê a relação en-
tre a qualidade de vida e a produ-
tividade no trabalho? 

Dráuzio - Se o indivíduo não es-
tiver bem fisicamente, a qualidade 
de seu trabalho e, especialmente, 

Palestra especial
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Palestra especial

a sua criatividade serão prejudica-
das. Por outro lado, quando pen-
samos nas empresas, os gastos 
com saúde costumam ser o segun-
do maior, atrás apenas da folha 
de pagamento. Então, o impacto 
da qualidade de vida, não só no 
aspecto pessoal, mas também no 
trabalho, é imenso. E essa é uma 
conta que aumenta a cada ano. 

Revista - Como as empresas 
podem promover a saúde de 
seus colaboradores?

Dráuzio - As empresas podem 
estimular práticas saudáveis e 
criar formas de motivar seus cola-
boradores a realizá-las. Para “con-
vencê-los” podem, por exemplo, 
oferecer benefícios atrelados às 
conquistas. Se um colaborador 
está acima do peso e consegue 
perder 5% desse peso pratican-
do exercícios, ou melhorando a 
qualidade da alimentação, terá 
um fim de semana prolongado; 
se perde 10%, um fim de semana 
em um hotel fazenda, por exem-
plo. Isso vai custar pouco para a 
empresa frente aos benefícios que 
terá. Acho que vamos evoluir para 
uma situação em que a empresa 
passará a reduzir custos de várias 

formas. Uma dessas formas, que 
já acontece em alguns países, é a 
contratação de pessoas que não 
fumam ou não estão acima do 
peso. Com o tempo, essas pessoas 
terão menos problemas de saú-
de e acarretarão menos prejuízos 
financeiros para as companhias. 
Esse ajuste será feito de forma 
aberta ou mais camuflada tam-
bém aqui no Brasil. 

Revista - Na busca por sucesso 
profissional e superação de desa-
fios, muitas vezes nos esquece-
mos de cuidar da saúde do corpo 
e da mente. Como conciliar a reali-
zação profissional e a saúde?

Dráuzio - O que temos que 
pensar é que o corpo deve estar 
em primeiro lugar. Se o seu corpo 
não ocupa essa posição, em algum 
momento ele vai falhar. A alterna-
tiva que temos é tirar uma hora 
por dia e usá-la para fazer exercí-
cio, com disciplina. Quando preci-
samos chegar uma hora mais cedo 
ao trabalho encontramos formas 
de fazê-lo, então, por que não 
encontramos também formas de 
praticar exercícios? Além dos be-
nefícios para o corpo, a atividade 
física é antidepressiva, dá otimis-

mo e vontade de fazer mais! 
Revista - Pensando em nosso 

público, que precisa ter dispo-
sição e saúde para batalhar por 
vendas, metas e conquistas, qual 
a sua mensagem? 

Dráuzio - Tem que ter uma vida 
ativa! Encontrar uma atividade 
física que goste e começar a pra-
ticá-la. Também é necessário ter 
força de vontade para superar as 
desculpas. Eu tenho uma norma 
que é “um pouco é melhor do que 
nada”. Se você tinha que fazer 40 
minutos de exercício e, hoje, só 
poderá fazer 15 minutos, então, 
faça esses 15 minutos. O ser hu-
mano é muito bom planejador a 
curto prazo. Esse planejamento 
imediato foi essencial para nossa 
sobrevivência, porque éramos ani-
mais muito frágeis e precisávamos 
nos proteger o tempo todo. Já o 
planejamento a longo prazo não 
entrou na seleção da espécie, por-
que não adiantava pensar no que 
fazer em cinco anos se o perigo 
era imediato. Por isso, não conse-
guimos enxergar os benefícios de 
cuidar da saúde. Eles fazem parte 
de um planejamento mais longo e 
mais trabalhoso. 
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ExpoCONAC 

Já é tradição que os participantes do CONAC aproveitem os intervalos das palestras para, além de tomar 
um cafezinho, ampliar sua rede de contatos. Momento ideal para fazer negócios e conhecer as novidades do 
setor de consórcios, a ExpoCONAC é também fundamental para atrair os parceiros e patrocinadores, que via-
bilizam a realização de um evento com a qualidade e variedade de atrações que o CONAC conserva durante 
todos esses anos. 

A ABAC agradece e apresenta cada uma das empresas parceiras que estiveram presentes nessa edição.

ExpoCONAC é o momento ideal para realizar o networking com 
clientes, parceiros e profissionais do setor de consórcios

J

Conexões a cada intervalo

F
Mural de ideias e caricaturas movimentam 
estande da ABAC

Faz parte da missão da ABAC 
atuar junto aos seus públicos 
para valorizar e renovar o Siste-
ma de Consórcios. Neste ano, a 
entidade resolveu fazer isso de 
uma forma inovadora em seu es-
tande na ExpoCONAC. “As portas 
da ABAC estão sempre abertas 
para receber sugestões dos as-
sociados, mas, neste CONAC, re-
solvemos deixar esse canal ainda 
mais direto e dinâmico”, contou 
Monique Mansur, assessora de 
marketing da instituição. 

Para isso, foi criado no estan-
de o “Mural de ideias da ABAC”, 
onde os profissionais puderam 
colar suas sugestões para a ABAC 
e para o Sistema de Consórcios, 
escritas em post-its coloridos. E, 
para inspirá-los, dois caricaturis-
tas ficaram à disposição dos visi-
tantes e produziram mais de 120 
desenhos. As caricaturas foram 
feitas em tablets e impressas em 

adesivos, provocando a surpresa 
– e o riso – de todos.

 O mural da ABAC também foi 
um sucesso. A entidade recebeu 
mais de 70 ideias, que foram des-
de sugestões para os próximos 
CONAC até inúmeras contribui-
ções para ações. As 15 melhores 

ideias foram premiadas com uma 
caneca personalizada, com a ca-
ricatura do autor impressa.
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Patrocinadora do CONAC des-
de 2006, o Bradesco acredita que 
o evento é a oportunidade perfei-
ta para promover a troca de expe-
riências entre as administradoras 
de consórcios. “É um momento 
importante para conhecer as me-
lhores práticas, fazer a reciclagem 
dos players, além de debater so-
bre o futuro do mercado”, afirmou 
Maurício Maciel, diretor da Bra-
desco Consórcios. 

Líder de mercado nos segmen-
tos em que atua – imóveis, auto-
móveis e caminhões –, a Brades-

Bradesco apoia o 
desenvolvimento do 
setor de consórcios 

Cetip traz a 
criatividade para 
inspirar o 
XXXVIII CONAC

A Cetip desenvolve produtos e 
serviços que norteiam as principais 
etapas ligadas ao ciclo do crédito. 
Por meio de soluções de tecnolo-
gia e infraestrutura, proporciona 
liquidez, segurança e transparên-
cia às operações financeiras, con-
tribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do mercado. 

A empresa, que desde 2012 
é patrocinadora do CONAC, con-
sidera de extrema importância 
apoiar o evento, que reúne profis-
sionais do mercado e tomadores 
de decisão. “Para a Cetip, que está 
comprometida com o desenvolvi-

ExpoCONAC 

co Consórcios possui uma ampla 
rede de atendimento a clientes, 
com mais de 4.600 pontos no país. 
Nesse sentido, sabe os benefícios 
que o apoio a um evento como o 
CONAC, que reúne os principais 
players do mercado, pode trazer 

para todo o setor.  “Além de pro-
porcionar o compartilhamento de 
ideias e inovações, o evento serve 
para fortalecer o Sistema de Con-
sórcios no país, possibilitando in-
formações de vanguarda a todas 
as administradoras participantes.”

mento do setor, participar e patro-
cinar o CONAC é fundamental para 
promover e compartilhar conheci-
mento”, afirmou Marcus Lavorato, 
gerente de relações institucionais.

Neste ano, o estande na Expo-
CONAC  trouxe como diferencial a 
referência e experiência dos cof-
fee shops, tendência nas cidades 

de Nova York, Amsterdam e Paris. 
“Foram utilizadas ilustrações em 
uma lousa, trazendo conteúdo da 
esteira de financiamentos e foco 
no consórcio, de maneira criativa”, 
comentou Lavorato. A Cetip tam-
bém marcou presença com seu 
selo comemorativo de 30 anos, 
além do tradicional café gourmet.
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ExpoCONAC 

Senior Solution lança dois novos aplicativos 
voltados ao consórcio

Funchal Negócios apresenta solução 
direcionada ao consorciado

Participando pelo segundo 
ano consecutivo da ExpoCONAC, 
a Senior Solution, líder no desen-
volvimento de softwares e ser-
viços de tecnologia no setor fi-
nanceiro, lançou dois aplicativos 
no evento voltados ao segmento 
de consórcios: o Mobile Repre-
sentante de Vendas e o Mobile 
Consorciado, ambos com possi-
bilidade de personalização para 
cada administradora. 

O Mobile Representante de 

Apoiadora do CONAC há mais 
de 10 anos, a Funchal Negócios 
atua no suporte, retenção e ma-
nutenção de relacionamentos co-
merciais, com ênfase no segmento 
de consórcios. Por isso, a presença 
na ExpoCONAC vai ao encontro 
dos conceitos desenvolvidos pela 
empresa. “Consolidamos nossa 
posição e estreitamos os laços de 
apoio e participação que nos en-
chem de orgulho”, destacou Pedro 

P

A

Vendas permite que os vendedo-
res realizem simulações e vendas 
de cotas de forma rápida, segura 
e totalmente integrada, evitando 
retrabalho. Já o Mobile Consor-
ciado, aproxima administradoras 
e clientes, que podem realizar 
consulta de extrato, emissão de 
2ª via de boleto, oferta de lance, 
dentre outros serviços. “Tivemos 
um retorno muito positivo no 
evento, com o lançamento desses 
novos aplicativos. O interesse foi 

Romão, superintendente jurídico.
Neste ano, além de toda a gra-

de de serviços desenvolvidos para 
o mercado de consórcios, o desta-
que foi o serviço de Formalização 
de processos de contemplação. 
“Nessa atividade, temos atuação 
que compreende todo o proces-
so que envolve a contemplação, 
iniciando com o primeiro contato 
com o consorciado e informando 
o resultado da assembleia, sua 

muito grande e várias sugestões 
e ideias surgiram. Isso é muito 
importante e nos ajuda a aper-
feiçoar cada vez mais os nossos 
produtos”, destacou Robinson 
Esteves, diretor de operações.

contemplação, eventuais condu-
tas para cobertura de lance, es-
clarecimentos detalhados acerca 
das etapas a cumprir durante o 
processo até a entrega efetiva do 
bem”, explicou Romão.

PagConsórcio se aproxima ainda mais das 
administradoras e traz novidades para o 
consorciado

A PagConsórcio é uma solução de 
pagamento on-line voltada ao seg-
mento de consórcio. “A ferramenta 
foi criada para aumentar a taxa de 
conversão das equipes de vendas, 
oferecendo mais agilidade, seguran-
ça e transparência para o cliente no 
momento do pagamento”, explicou 
Marcelo Kogut, diretor de negócios. 

Durante a ExpoCONAC, a equipe 

A teve a chance de se aproximar ainda 
mais de seu público. “Com esse con-
tato próximo, o cliente pôde atestar 
a qualidade e praticidade do produto 
e esclarecer as dúvidas diretamen-
te”, explicou. A novidade para esse 
ano foi a implantação da máquina de 
débito, ideal para realização do paga-
mento recorrente. Com quase 30 ad-
ministradoras ativas e um crescimen-

to de 200% em 2015, a PagConsórcio 
aproveitou o evento para consolidar 
ainda mais a sua atuação no merca-
do de consórcios.  
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ExpoCONAC 

Grupo KSL apresenta ferramenta especial para 
o consórcio e patrocina adereços do show de 
encerramento

Mapfre Seguros fortalece relações com parceiros  

Participando pelo 15º ano da    
ExpoCONAC, o Grupo KSL, que é for-
mado por um conjunto de empresas 
que atuam em todos os pontos de 
contato entre a administradora e o 
consorciado, levou como diferencial 
para essa edição uma ferramenta 
desenvolvida especialmente para 
a sustentação de cotas consorciais. 
“Com essa inovação, nossos clientes 
terão acesso à sua carteira de clien-
tes em tempo real e poderão extrair 
informações relevantes para a área 

A Mapfre Seguros considera o 
CONAC um evento estratégico para 
fortalecer a marca, estreitar o rela-
cionamento com o cliente e apre-
sentar soluções de seguros para 
fomentar novos negócios com admi-
nistradoras de consórcios. 

A seguradora, que participa do 
evento há cinco anos, focou a sua 
atuação na ExpoCONAC em forne-
cer informações relevantes sobre 

P

A

de administração”, explicou Simone 
Silva, gerente de marketing. Ainda de 
acordo com a gerente, o produto foi 
muito bem recebido pelas adminis-
tradoras. “Podemos adaptar a ferra-
menta às necessidades de cada ad-
ministradora, ou seja, atendê-la em 
seu real objetivo.” 

Por sua especialização no seg-
mento de consórcio, a empresa tem 
consciência da importância de estar 
próxima de seu público em todas as 
oportunidades. “Em nossa primeira 

o seguro de Quebra de Garantia, 
modalidade que cobre as perdas 
de lucro líquido que o cliente pode 
sofrer, em consequência da inadim-
plência. “Somos a seguradora líder 
de mercado nesse tipo de seguro e, 
no evento, procuramos fortalecer 
ainda mais essa posição, gerando 
confiança junto aos nossos parcei-
ros de negócios”, ressaltou Adriana 
Andrade, gerente comercial.

participação no CONAC, em 2002, 
também distribuímos um chapéu 
country, no show do Sérgio Reis”, 
lembrou Simone, fazendo alusão ao 
patrocínio dos adereços do show de 
encerramento deste ano. 

Verhaw estreia muito bem impressionada
A Verhaw, empresa de out-

sourcing de Tecnologia da Infor-
mação, oferece suporte, ajusta 
processos e fluxos e contribui 
com a redução de custos inter-
nos das administradoras de con-
sórcios. Em sua estreia na Expo-
CONAC, a empresa aproveitou a 
oportunidade para se aproximar 
e trocar contatos com os con-

A gressistas, realizando um “corpo 
a corpo” com os gestores e ven-
dedores de consórcios. “É um 
evento muito bem organizado e 
tenho certeza que trará muitos 
benefícios à Verhaw. Foi uma 
ótima chance de colocar nossa 
marca em evidência junto às ad-
ministradoras”, destacou Gusta-
vo Arroyo, diretor geral. 
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Realização é saber que 
as maiores conquistas dos 
brasileiros também são nossas.
Ao longo de 12 anos, com os nossos produtos de Consórcios, já ajudamos mais de 220 mil famílias  
a realizarem o sonho da casa própria, do imóvel comercial ou do carro novo. Afinal, só uma empresa com  
a solidez e o comprometimento da Caixa Seguradora pode fazer a diferença na vida de tantos brasileiros. 

Alcançar tudo que você merece é pra você, sim!

O Grupo Caixa Seguradora reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização e Saúde.
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Quem avista o Royal Palm Plaza 
da Rodovia Anhanguera, nas proxi-
midades da cidade de Campinas (SP), 
pode até imaginar a sua grandiosi-
dade, afinal o complexo abrange um 
dos maiores resorts cinco estrelas do 
Brasil. Mas, dificilmente perceberá os 
detalhes que o diferenciam e que ga-
rantiram todo o conforto e a estrutura 
aos participantes do XXXVIII CONAC.

Para isso, é preciso se hospedar 
em um dos cerca de 500 quartos dis-
poníveis, saborear as delícias das co-
zinhas brasileira e internacional ofere-
cidas no buffet – e repetir várias vezes 
o pudim de leite –, tomar o café da 
manhã no terraço gourmet vendo os 
peixinhos no lago artificial; participar 
de um evento no centro de conven-
ções equipado para receber até 3500 
participantes e exposições; curtir um 
filme ao fim do dia no cinema exclu-
sivo aos hóspedes; e, se ainda sobrar 
um tempinho, dar um mergulho em 
uma das seis piscinas climatizadas, fa-
zer uma massagem relaxante no Aflo-
ra Spa ou relaxar no Bar da Beira ou 

Unir o útil ao agradável
Essa foi a proposta da ABAC ao escolher o hotel Royal Palm 
Plaza, em Campinas, como local do XXXVIII CONAC

Q no Bar Quiosque. 
Os participantes do XXXVIII CONAC 

tiveram o privilégio de aproveitar 
tudo isso e se encantar com muitos 
outros detalhes do Royal Palm Pla-
za, que já era conhecido por alguns 
congressistas de outras edições do 
evento e foi aprovado como escolha 
de 2016. “Considero muito boa e ade-
quada a estrutura do hotel para um 
evento desse porte. Outro ponto po-
sitivo foi a localização, que favoreceu 
o deslocamento de participantes de 
outros estados e o acesso ao aeropor-
to”, comentou Rodrigo Accioly, advo-
gado eleito vice-presidente da ABAEC. 

Para o gerente Paris Neri, o gran-
de diferencial do Royal Palm Plaza 
são as pessoas. “Realizamos cons-
tantemente treinamentos focados 
em atender e encantar os clientes”, 
explica Neri. E o encantamento se 
revela nos pequenos detalhes, como, 
por exemplo, a gentileza em servir o 
café da manhã antes do horário pa-
drão para os hóspedes que chegam 
ou saem muito cedo. 

Outro detalhe que fez a diferença 
para os participantes que levaram a 
família como acompanhante foi a es-
trutura especial para as crianças, co-
nhecida como MiniVille. Com progra-
mações para todas as faixas etárias, 
o hotel oferece serviço de monitoria 
com atrações e brincadeiras. “Aqui, 
os pais podem tanto descansar, quan-
to participar de eventos, com toda a 
tranquilidade, que nós cuidaremos de 
seus filhos”, disse Neri. 

A Casa de Campo, onde foram 
servidas as refeições e realizados os 
shows especiais, proporcionou, além 
de uma vista agradável, toda a pri-
vacidade que os mais de 600 parti-
cipantes dessa edição necessitavam 
para relaxar após o dia de palestras, 
conhecer pessoas e trocar experiên-
cias, tornando muito mais produtiva a 
participação no XXXVIII CONAC.

Royal Palm Plaza 
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Depois de dois dias de inten-
sas atividades e palestras, che-
gou a hora de encerrar o XXXVIII 
CONAC da melhor maneira pos-
sível: com muita festa. Ao som 
da dupla sertaneja Matheus 
Minas & Leandro, não faltaram 
oportunidades de conversar 
sobre o que foi visto durante o 
evento, confraternizar e, claro, 
dançar. “A música estava mui-
to boa. Esses eventos de inte-
gração são excelentes para nos 
aproximarmos de outros cole-
gas”, elogiou Hecleziastes Seco-
dim, da Canopus.

O animado encerramento 
apenas foi o complemento de 
uma programação bastante rica, 
dividida em roteiros específi-
cos de vendas, administração, 
relacionamento e crédito, o 
que agradou a todos os gostos. 

Típico do interior de São Paulo, sertanejo animou festa 
de encerramento do XXXVIII CONAC

D

Caíram
na
dança

Encerramento

Final da festa teve até direito a “selfie” para ficar na memória

Dupla Matheus Lima & 
Leandro foi a responsá-
vel por animar a noite

“O evento como um todo nos 
deu abrangência sobre muitos 
assuntos, principalmente ino-
vação e atendimento ao clien-
te”, afirmou Thiago Tavares, da 

Gazin. “Destaco a palestra de 
abertura, do Gustavo Caetano, 
que nos instigou a pensar sobre 
o que podemos fazer diferente 
em nosso segmento.”
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Encerramento

Não faltaram congressistas dispostos a 
arriscar alguns passos de dança

Parceira da ABAC, KSL patrocinou 
os chapéus que deixaram a festa 
ainda mais temática

Quem participou pela pri-
meira vez do CONAC ficou mui-
to satisfeito com a estrutura do 
local e com as oportunidades 
de aprendizado que o evento 
proporciona, como foi o caso 
de Bruno Martins, da Minasmá-

quinas, e de Gabriel Dutra, do 
Consórcio Nacional Honda. “A 
estrutura do evento foi fantásti-
ca. Com o aumento da educação 
financeira e as altas taxas de ju-
ros do País, o consórcio é uma 
tendência cada vez maior, por 

isso esse aprendizado é impor-
tante”, destacou Martins. “Senti 
que pude pegar bastante expe-
riência com as palestras e com 
outros participantes. E, ainda, 
conseguimos discutir as melho-
res práticas para o segmento”, 
disse Dutra.
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O XXXVIII CONAC durou apenas três dias, mas este pes-
soal trabalhou muitos meses para fazer o melhor evento 
possível. Parabéns a todos!

Atendimento às expectativas 8,00

Programação social 8,18

Programação temática 7,74

Organização 8,83

Local 8,99

Encerramento

O XXXVIII CONAC foi aprovado pelo 
público. Com 632 participantes, a 
média geral de satisfação com o 

evento foi de 8,34. Confira as notas: 

Satisfação
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CETIP
MAIS PRESENTE DO QUE VOCÊ IMAGINA

A Cetip cria soluções inovadoras e eficientes para todas as etapas do ciclo 
de crédito veicular. Beneficia as instituições financeiras, administradoras de 
consórcio, revendas e compradores. É ela que opera o Sistema Nacional de 
Gravames (SNG). As soluções da Cetip colaboram para tornar a concessão de 
crédito ainda mais ágil e segura. www.cetip.com.br/financiamentos.
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