
Apostamos em um site
em que o concessionário
cataloga seu veículo
e escolhe em quais
plataformas ele quer
disponibilizar a oferta,
de acordo com o produto
e o público que ele
quer alcançar”

Acho muito complicado,
especialmente para
seminovos e usados no
qual é importantíssima
a avaliação do cliente
sobre o estado do carro.
Já no caso dos zero
quilômetros, a venda
pela internet é possível”
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Proprietário do DS Auto Estoque

IlídioGonçalves
Presidente da Fenauto
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Há um ano e meio, Luiz Augusto
Federico, proprietário da conces-
sionária de veículos seminovos e
usados Vip Motors, na Zona Sul de
São Paulo, encontrou em Leila Ra-
mos o perfil que buscava. Com
uma ferramenta para postagem
dos carros nos mais diferentes si-
tes de anúncio, era preciso ter
um(a) profissional que, além da
curiosidade pelas quatro rodas e
uma certa experiência em vendas,
soubesse avaliar o comportamen-
to desses dois elementos no mun-
do online. Diferentemente do mo-
delo tradicional, que é pautado na
comissão e na relação direta com o
cliente em busca de um desfecho
das negociações, Leila faz parte de
uma nova geração de vendedores.

Nada de cafezinho, balões para
ascriançasouapertodemão.Arela-
çãodeLeilacomosclientesédesen-
volvida virtualmente. “É uma pro-
fissional que traz gente para a loja
ao fotografar e anunciar os carros,
fazer o primeiro contato com os
clientes eabrir as portas paraos ne-
gócios”, diz Augusto. “Me sinto
prestigiadaporqueécomomeutra-
balho que a loja aparece para o Bra-
sil. Há muitas concessionárias bus-
cando gentecomesse perfil”, com-
pleta Leila. Ainda que a venda de
veículos através do mouse (ou por
meio de toques na tela) seja oficial-

mente inexistente, é através do
computadorquemuitas concessio-
nárias fazem seus negóciosprospe-
rarem.“Eu diriaque30%dosclien-
tes que entram na loja hoje já tive-
ram contato conosco através da in-
ternet.Sãoclientesmaisdetermina-
dos em busca do veículo”.

Entrediversossitesquehoje ala-
vancam a publicidade dos semino-
vos, como Webmotors, iCarros,
Mercado Livre, Zap Carros e Carsa-
le, Francisco Quintas Junior, o Ki-
ko, encontrouuma excelente opor-
tunidade.Depoisde13anosnoWeb-
motors, o ex-avaliador de veículos
apostou em umaferramenta de pu-
blicação de ofertas para superar a
pulverização do mercado. “Antiga-
mente eram poucos sites, mas isso
ampliou consideravelmentenosúl-
timos anos. Apostamos em um site
em que o concessionário cataloga
seuveículoeescolheemquaisplata-
formas ele quer disponibilizar a
oferta, de acordo com o produto e o
público que ele quer alcançar”, diz
Kiko, que gerencia o DS Auto Esto-
que. Mas o número de produtos que
já entraram e saíram de seu siste-
ma,assimcomoaquantidadedelo-
jistasqueutilizamo dispositivo, são
mantidas em total sigilo. “Só posso
dizer que estamos indo bem”.

Ao contrário dos Estados Uni-
dos,quejácontacominiciativascla-
ras de e-commerce de veículos, no
Brasil essa questão ainda é vista sob
certadesconfiança.Dopoderdain-
ternet ninguém duvida, assim co-
mo seu potencial para engajar con-
sumidores na escolha de um novo
modelo. Mas daí a efetivamente
comprar vai uma distância grande.
“Isso é algo que não existe. Nunca
vai acontecer. Para carros, a inter-
net é um sistema de divulgação co-
mo era o jornal antigamente. Isso
cresceu de uns cinco anos para cá.
Mas o processo de compra de um
carro é algo prazeroso, que envolve
a família, sonhos e desejos. É preci-
soprovarantesdecomprar”,desta-
ca Flávio Meneghetti, presidente
executivo da Federação Nacional da
DistribuiçãodeVeículosAutomoto-
res (Fenabrave). O próprio Augusto
também compartilha desta visão.
“Ela trouxe uma evolução e que-
brou paradigmas na relação com o
cliente. Mas daí a apostar que a in-
ternet vai substituir os vendedores

vaiumadistânciagrande”,diz.EKi-
ko completa: “Ninguém entrega o
carroemcasa.Mesmosevocêcom-
prar um veículo na internet, vai ter
que retirá-lo na concessionária. É
porissotambémqueédifícilternú-
meros claros desse movimento”.

Ilídio Gonçalves, que preside a
Federação Nacional das Associa-
ções dos Revendedores de Veículos
Automotores(Fenauto),équemten-
ta fazer um contraponto. “Acho
muito complicado, especialmente
para seminovos e usados no qual é
importantíssima a avaliação do
cliente sobre o estado do produto
que ele deseja adquirir. Mas no caso
dos zero quilômetros, é possível
sim vender em larga escala pela in-
ternettendoemvistaquesãoprodu-
tos idênticos e em perfeito estado”.

Énessalinhaque algumas mon-
tadoras americanas tentam largar
na frente e entender como costurar
ummodelosemdesagradaroslojis-
tas.Em2009,aGeneral Motorsrea-
lizou um programa experimental
junto aos concessionários da Cali-
fórnia e o site de leilões online eBay
emqueerapossívelaousuárionego-
ciar os valores dos carros disponí-
veis nos estoques dos revendedo-
res. Masanão continuidadedo pro-
jeto, que deveria ter sido expandido
a todo país se vingasse, dá uma
ideia dos desafios que ainda estão
emaberto.Em2012,amesmafabri-
cante apostou no projeto Click-
Shop-Drive, que permite aos seus
clientes procurar a melhor propos-
ta por meio de uma ferramenta na
internet junto a 100 lojistas. Mas,
desde então, apenas cinco transa-
ções foram feitas integralmente no
ambiente online. Ainda assim, em
declaração dada no início do mês a
um grupo de analistas do mercado,
DanAkerson, CEO da GM,reforçou
que a empresa segue em sua busca
para que “as pessoas comecem a
comprar carros pela internet”.

Umdospoucosexemploseviden-
tes de sucesso é o da montadora de
carros elétricos premium Tesla, que
alavancou um crescimento de
33.000% na Califórnia, do ano pas-
sado até agora, depois de permitir a
comercialização online de todos os
seus modelos. De algumas poucas
dezenasdeunidadesvendidas,oveí-
culoSacumulaquase5milemplaca-
mentosem2013.

EMPRESAS

São Paulo

Carro na internet
só para marketing
Brasileiros ainda preferem a tradição na hora de comprar automóveis, visitando as

concessionárias, embora pesquisem na rede e cheguem às lojas já sabendo de tudo

NÚMEROS

▲

3,7mi
Veículosdevemser
emplacadosnoBrasilneste
ano,segundoaFenabrave.

20,6%
Éaprojeçãodecrescimento
docomércioeletrônicode
veículosem2013,segundoa
consultoriaE-Consulting.O
segmento,noentanto,
crescemenosqueoturismo
(31%)eovarejo(26%).
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Azul e TAP assinam acordo para bilhetes

A prosperidade depende
do amadurecimento
do mercado brasileiro
(e dos concessionários)
em relação à venda
de carros pela internet.
A maioria das
concessionárias nem
sistema interno possui”

Isso é algo que não
existe. Nunca vai
acontecer. Para
carros, a internet é um
sistema de divulgação.
O processo de compra
é algo prazeroso.
É preciso provar
antes de comprar”

AAzulLinhasAéreaseaTAPassinaramacordoquepermiteà

portuguesaaemissãodebilhetesparaosdestinosoferecidospela

brasileira.Segundoumafonte,aparceriapodetersidoalinhavadapelo

operadordoaeroportodeViracopos,hubdaAzul,paraaumentodofluxo

depassageiros.AaquisiçãodaTAPpelaAzulvoltouaserassuntoháseis

meses,masoacordonãosignificaaconcretizaçãodonegócio.

EduardoMedeiros
Empreendedor

FlávioMeneghetti
Presidente da Fenabrave

“

“

Quem tentou abrir caminho de
modo mais intenso na internet no
Brasil foi o empreendedor Eduar-
do Medeiros, que em 2010 colo-
cou no ar a startup “EuDecido.
com”. A proposta era reunir pes-
soas que quisessem comprar o
mesmo carro, o que teoricamente
aumentaria o poder de barganha
na negociação com as concessio-
nárias até o desfecho do processo
de compra e venda. O modelo
prosperou durante quase dois
anos, mas o início da fase de IPI re-
duzido anunciada pelo governo ex-
terminou a necessidade dos lojis-
tas em apostarem em iniciativas
alternativas de venda.

“Ao invés de melhorar as ven-
das do site obtivemos uma piora,

pois não recebíamos boas ofer-
tas”, recorda ele, que ainda reflete
sobre os entraves do mercado na-
cional: “A prosperidade do mode-
lo depende muito mais do amadu-
recimento do mercado brasileiro
(e dos concessionários) em rela-
ção à venda de carros pela inter-
net. A maioria das concessioná-
rias nem sistema interno possui.
São traços de uma geração anti-
tecnologia, algo muito diferente
do mercado americano onde hoje
há um numero alto de indicativos
de venda que nascem através da in-
ternet. Podemos contar nos dedos
quantas concessionárias fazem
um bom trabalho na internet”.

Apesar do feedback negativo,
o empreendedor considera que o
Brasil atravessa um momento tran-
sitório que pode vir a concretizar
uma mudança mais profunda nos
próximos anos. “Os concessioná-
rios estão ainda aprendendo a ven-
der carro, pois a sua grande mar-
gem era a comissão do financia-
mento (o famoso rebate), antes na
casa dos 7% e que agora está abai-
xo de 1%. E outro grande aprendi-
zado que vão ter que ter é apren-
der a vender os carros usados, já
que depois da redução do IPI mais
de 300 lojas no Brasil faliram devi-
do ao tamanho de seu estoque de
seminovos”, finaliza Medeiros,
que hoje vive no México onde con-
duz a internacionalização do “Cli-
ckBus.com”, plataforma de ven-
da de passagens de ônibus.

MarioProenca/Bloomberg

Háumano,
LuizAugusto

Federico
contratouuma

profissional
dedicada

integralmente
àinternet

MarcoAlves/Divulgação

AVIAÇÃO

Baixa adoção de tecnologias pelas
concessionárias é o principal
entrave para venda online
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 nov. 2013, Empresas, p. 12-13.
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