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ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SINDICATO 1 

DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE 2 

VEÍCULOS DO ESTADO DE SERGIPE – 3 

SINCODIV/SE, REALIZADA EM 12.06.2018, A 4 

SABER, 5 

Aos Doze dias do mês de junho do ano de Dois Mil e Dezoito às 12:00 horas, 6 

em primeira convocação e às 12:30 horas em segunda convocação, conforme 7 

convocações realizadas por e-mail nos dias 5, 7 e 11 de Junho de 2018, foi 8 

realizada na sala de eventos do Del Canto Hotel, situado à Rua Alferes José 9 

Pedro de Brito, 67 - Farolândia, Aracaju - SE, conforme lista de presença 10 

assinada e anexada a esta ata, a 69ª Reunião Ordinária do Sincodiv-SE. 11 

Estiveram presentes 13 participantes, entre titulares e gerentes de 13 12 

concessionárias além das presenças dos convidados Sr. Carlos Alberto Lyra do 13 

Consórcio Lyscar, Carlos Lyra, ex-presidente do Sincodiv, Erivelto Teixeira, Srs. 14 

Francisco Ricardo Guimarães e Takahachi, da Revise/Brazzo, de Campinas. A 15 

reunião, presidida pelo Sr. Daniel Barbosa, diretor da Contorno Veículos e 16 

Presidente do Sincodiv/SE, foi iniciada com o agradecimento do gerente 17 

executivo do sindicato, Sr. Willian Lott, às pessoas presentes e trazendo já 18 

algumas informações sobre os temas a serem explanados. Em seguida passou a 19 

palavra ao Sr. Carlos Alberto Lyra que trouxe uma proposta de parceria entre a 20 

Lyscar e as concessionárias, o Lance Troca Fácil. Nessa proposta o consorciado 21 

Lyscar poderá dar o seu carro usado como lance. Para isso deverá ir a uma 22 

concessionária que irá avaliar o carro com um prazo definido para aquele valor 23 

e, de posse daquela avaliação, fazer o lance. Caso venha a ser um lance 24 

vencedor haverá um compromisso de que o veículo novo será adquirido, 25 

preferencialmente, na concessionária que avaliou e ficará com o seu usado. A 26 

concessionária ficará com o seminovo sem desembolsar, pois o consórcio 27 

depositará para a concessionária apenas a diferença entre o valor do novo 28 

veículo e o valor do usado. O consorciado Lyscar que tiver um lance 29 

contemplado terá 48 horas para pagar o valor. Caso não o faça dentro desse 30 

prazo o segundo ganhador será chamado. Ao apresentar a carta contemplada 31 

deverá mostrar também a avaliação da concessionária dentro do prazo de 32 

validade. Ao final agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição de todas 33 

as concessionárias para tirar mais dúvidas pessoalmente. Em seguida o Sr. 34 

Daniel, presidente do sindicato, sugeriu que a Lyscar enviasse um formulário de 35 

avaliação padrão para que o Sincodiv possa enviar aos seus associados e dessa 36 

forma facilitar a integração entre concessionária e consórcio Lyscar. Em seguida 37 
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o gerente executivo, Sr. Willian Lott, agradeceu a presença do ex-presidente, 38 

Sr. Carlos Lyra parabenizando-o pelo aniversário acontecido na semana 39 

anterior, e em seguida passou a palavra para os representantes da Brazzo, de 40 

Campinas. De posse da palavra o senhor Francisco agradeceu a oportunidade e 41 

em seguida apresentou um vídeo sobre o grupo Revise. Em seguida passou a 42 

palavra para o Sr. Takahashi para falar sobre expertise em negócios e novas 43 

ferramentas de tecnologia desenvolvidas pela Revise/Brazzo para as 44 

concessionárias. Um dos temas abordados foi que a tecnologia hoje precisa ser 45 

também um elo de ligação; de um lado o mercado depende do marketing, pelo 46 

lado da concessionária existe um conjunto de processos, e no meio disso tem a 47 

tecnologia como motor de ligação entre esses dois lados. Os processos precisam 48 

interagir com as pessoas. Nesse sentido a Revise/Brazzo pegou a parte que 49 

seria do marketing e investiu em sistemas e processos que auxiliam e 50 

maximizam a rentabilidade da área de pós-venda da concessionária. A nova 51 

plataforma da Revise/Brazzo traz uma série de evoluções e controles que 52 

ajudam, através de gráficos, na análise dos diversos setores e da produtividade 53 

da equipe. Ao final de sua explanação passou novamente a palavra ao Sr. 54 

Francisco que em suas considerações finais disse em breve poderia realizar um 55 

fórum para discutir e demonstrar detalhadamente o processo, e que este tem 56 

um prazo e período para ser implantado e que toda a equipe estará sempre 57 

disponível para implantar todas as etapas do processo. Informou ainda que esse 58 

tipo de conjunto de ferramentas custa, no mercado, em torno de R$45.000,00, 59 

mas para os clientes Revise/Brazzo não há custo. A forma de pagamento para 60 

ter todo as ferramentas e processo é paga através de uma parceria, onde a 61 

concessionária passa a adquirir produtos da Brazzo, produtos certificados e com 62 

igual ou melhor qualidade que os demais normalmente adquiridos pelas 63 

concessionárias. Em seguida se colocou à disposição para agendar visitas às 64 

concessionárias e, finalizando agradeceu a todos e em especial ao Sincodiv pela 65 

oportunidade de, mais uma vez, trazer as novidades para os associados ao 66 

sindicato. Em seguida o Sr. Willian entrou em contato via Skype com o Sr. 67 

Wellington da COMVÉN, do Rio de Janeiro. O Sr. Wellington, juntamente com o 68 

Sr. Cherman, diretor da empresa fizeram a apresentação do sistema da 69 

Comven, homologado pelo Denatran, que é um sistema de comunicação on-line 70 

sobre a venda e transferência de propriedade de veículos. Um sistema sem 71 

burocracia, imediato e seguro. Pela internet mostrou o passo-a-passo para 72 

realizar a operação, mostrando a facilidade do processo. Ao fim da apresentação 73 

informou que o valor será cobrado por registro realizado, sem mensalidades ou 74 
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taxa de adesão e que as concessionárias terão um valor diferenciado, menor 75 

que o praticado normalmente. Ao fim da apresentação o Sr. Willian ficou de 76 

enviar, via e-mail a todos os associados, a apresentação da empresa e qual a 77 

documentação necessária para aderir ao sistema. O Sr. Wellington agradeceu a 78 

possibilidade de realizar a apresentação via internet. Ao final da apresentação o 79 

gerente executivo do Sincodiv agradeceu também ao Sr. Wellington e que, 80 

mesmo com pequenos problemas técnicos, conseguiram realizar o intento que 81 

era apresentar aos associados o sistema da COMVEN. Em seguida franqueou a 82 

palavra a todos e como ninguém se pronunciou agradeceu a presença de todos 83 

pedindo desculpas pelo adiantado da hora e deu a reunião por encerrada. Eu, 84 

Lindinalva dos Anjos Rezende Santos, secretária “Ad hoc”, lavrei a presente ata, 85 

que depois de lida e achado de acordo, foi devidamente assinada. Aracaju, 12 86 

de junho de 2018. 87 

 88 

_________________________________ 89 

Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa 90 

 91 

_________________________________ 92 

Lindinalva dos Anjos Rezende Santos 93 

Secretária “Ad Hoc” 94 
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