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Comentários à 19a Pesquisa Fenabrave 

  

A Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com o Mercado nasceu em 2003 e atinge 
agora a 19a edição.  Atentos à evolução, a partir da 18a edição, apresentou um novo 
perfil, avaliado positivamente no geral das opiniões. 

 No decorrer dos anos, cada vez mais, a Pesquisa Fenabrave se consolidou como  a 
“Voz do Concessionário”. 

A nova versão da Pesquisa foi condensada, englobando em sua Parte Geral 25 temas 
fundamentais e decisivos no dia a dia operacional das Concessionárias, com enfoque 
dos  aspectos mais relevantes ao sucesso do negócio.   

Na Parte !!, a  questão 26, em seu detalhamento, avalia o trabalho das Associações de 
Marca, estimulando um aprimoramento continuado de cada uma delas. 

Na parte III, abre-se a possibilidade de enfocar temas específicos e ou de atualidade 
setoriais, podendo variar de uma Pesquisa para a outra 

As respostas são sempre englobadas e trabalhadas pelo sistema, de forma a assegurar 
sigilo quanto ao conteúdo das respostas individuais, sendo que a FENABRAVE tem o 
compromisso de somente  divulgar resultados consolidados.  

Coordenada pela Scheuer Consultoria, a Pesquisa tem como objetivo avaliar a postura 
(atitude) dos Concessionários na condução do negócio em parceria com a Montadora. 
Ou seja, visa mensurar o grau de satisfação do concessionário com a capacidade de 
gerar resultado para seu negócio e cativar e fidelizar o cliente aos produtos da marca.  

Para a Fenabrave a Pesquisa serve de apoio a seu trabalho junto às instituições e aos 
diversos agentes sociais. Para as Associações de Marca, a identificação de pontos 
fortes e de pontos a melhorar orientará ações específicas de aprimoramento destes 
aspectos da parceria. 
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Índices: 

O Índice de resposta indica a representatividade da amostra, ou seja, quantas 
concessionárias de marca específica ou de segmento (ex. tratores) participaram da 
Pesquisa. 

O Índice de Valor resume a opinião dos concessionários de cada segmento sobre o 
valor total do negócio concessionária de veículos. É baseado na média das  respostas 
dadas às perguntas 1, 2 e 3.  

O Índice de Postura Geral resume opinião dos concessionários de cada segmento  
em assuntos específicos da montadora. É baseado na média das  notas dadas às 25 
perguntas da parte Geral. 

Rankings: O ranking de cada segmento é formado pela ordem decrescente das 
médias resultantes das notas dadas às 25 perguntas da parte Geral, a saber: 

Ranking Geral Autos e Comerciais Leves, Ranking Geral Caminhões e Ônibus, Ranking 
Geral Tratores,, Ranking Geral Motos e Ranking Geral Implementos rodoviários. 

Ranking Geral das Associações de Marca: É definido pela Média das notas 
dadas pelos Concessionários de cada marca e segmento aos tópicos da questão 26. 
Avalie sua Associação de Marca. 

 

Marca melhor avaliada: A partir da 18a Pesquisa o Prêmio Fenabrave Marca mais 
Desejada é atribuído àquela marca melhor avaliada na média das 25 perguntas da 
parte Geral e que tenha no mínimo 20% de participação na Pesquisa Fenabrave. 

 

 

!9a Pesquisa – Principais resultados: 

Índice de resposta: Embora o levantamento da 19a Pesquisa tenha ocorrido em 
paralelo à Copa do Mundo,  atingiu número bastante expressivo de 1353 
respondentes, totalizando 33,89% do público pesquisado. 
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Por segmento temos o seguinte resultados: 

 

Autos e Comerciais Leves:  

Índice de resposta: 686 respondentes ou 32,89 %, destacando-se as Associações de 
Marca Abradit e Abracit cujos associados se fizeram presentes com 100% de 
participação. 

O Índice de valor de 4,78 e o Índice de Postura Geral de 5,73 sinalizam tendência  
negativa. 

Ranking Geral Autos e Comerciais leves é liderado pela Audi, seguida pela Toyota      

O Ranking Associações de Marca é Liderado pela associação Audi, seguida pela 
Associação Hyundai. 

Caminhões e Ônibus:    

Índice de resposta: 242 respondentes ou 51,93%, destacando-se as Marcas Volvo, 
Scania e Volkswagen com 100% de participação. 

 Índice de valor de 6,09 e Índice de Postura Geral de de 6,45 sinalizam relativa 
estabilidade 

O Ranking geral Caminhões e ônibus é liderado pela marca Volvo, seguida pela MAN..  

Ranking Associações de Marca : Liderado pela  Volvo, seguida pela Scania. 

Tratores e Máquinas Agrícolas:    

Índice de resposta: 198 respondentes ou 45,21%.   

Índice de valor: de 6,76 e Índice de Postura Geral de 6,36 sinalizam relativa 
estabilidade. 

O Ranking geral Tratores  e Máquinas Agrícolas é liderado pela marca John Deere, 
seguida pela Case. 

O Ranking Associações de Marca é Liderado pela John Deere, seguida pela Massey 
Fergusson. 
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Motos:  

Índice de resposta: 123 respondentes ou 13,88 % de participação. 

Índice de valor de 5,09 e Índice de Postura Geral de 5,88 indicam melhora mas em 
patamar baixo. 

O Ranking Geral Motos é liderado pela marca Harley Davidson , seguida pela Yamaha. 

O Ranking Associações de Marca é Liderado pela Harley Davidson, seguida pela  
Yamaha.. 

Implementos rodoviários:  

Índice de resposta: 104 respondentes ou  89,66 % de participação, destacando-se os 
Concessionários das marcas Noma, Randon e Guerra com 100% de participação. 

Índice de valor de 6,72 e  Índice de Postura Geral de 6,75 indicam relativa 
estabilidade. 

O Ranking Geral Implementos rodoviários é  liderado pela  Noma,  seguida pela 
Randon. 

O Ranking Associações de Marca é Liderado pela Guerra, seguida pela Noma. 

 

Finalizando, 

 Destaco e Agradeço a inestimável contribuição dado à Pesquisa 
pela Central de Atendimento e pela área de TI.  

Destaque especial ao sempre imprescindível apoio das Associações 
de Marca. 

 Agradeço a confiança depositada pela Direção da FENABRAVE  em 
minha coordenação e o papel de Integração confiado à Scheuer 
Consultoria, e, em especial, pela oportunidade de consolidar o novo 
desenho da Pesquisa Fenabrave. 

São Paulo, 06.08.2013. 

Luiz Adelar Scheuer 

 

 


