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MENSAGEM DO CONSELHO EDITORIAL

Esperanças renovadas para 2019
Sem dúvida, estamos diante de um novo ciclo de 
renovação. Não apenas com relação aos nossos 
negócios, mas, de uma forma geral, em nossas 
vidas, em nosso olhar para o futuro. 

Os resultados das vendas de veículos, 
em 2018, confirmaram que, de fato, o 
mercado brasileiro voltou para a sua rota 
de crescimento, e as expectativas, para 
2019, mantém essa tendência positiva. 

A FENABRAVE divulgou suas projeções, para 
todos os segmentos, as quais você acompanha 
nesta primeira edição do Fenabrave em Ação do ano, e 
que estão muito alinhadas com esta vertente otimista. A 
análise do mercado e da economia mostra que serão meses 
promissores para as vendas, dados o entusiasmo e a confiança 
dos consumidores brasileiros. Tudo, claro, dependendo, 
ainda, das reformas a serem aprovadas pelo Novo 
Governo, que tem outros importantes desafios.

A Universidade Web Fenabrave também se 
moderniza em 2019. Um novo planejamento 
para as atividades está sendo feito e muitas 
novidades estão sendo preparadas para este 
ano, como o novo aplicativo, que vai facilitar e 
tornar ainda mais prático o acesso ao conteúdo 
dos cursos e informações sobre o programa de 
capacitação das Redes de Concessionárias, via mobile.

Certamente, será um ano em que todos estaremos 
com um novo fôlego para aproveitar as oportunidades 
que estão por vir. Então, precisamos estar atentos e, 
acima de tudo, unidos, para usufruir das novas formas de 
gestão de negócios e às novas ferramentas tecnológicas 
que nos aproximarão dos nossos clientes. 

Sejamos bem-vindos a 2019!

Conselho Editorial

FENABRAVE prevê alta de 10,1% 
nos emplacamentos em 2019
No dia 3 de janeiro, a FENABRAVE divulgou o balanço 
das vendas de veículos em 2018 e as perspectivas do 
Setor para 2019. De acordo com os dados da entidade, 
foram vendidas 3.653.500 unidades no ano passado, 
considerando automóveis, comerciais leves, caminhões, 
ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros 
veículos, o que representa 13,58% de alta na comparação 
com o ano anterior. 

Os números de dezembro apontaram para alta de 3,36% 
ante novembro, totalizando 331.153 veículos emplacados, 
e 9,93% de crescimento perante dezembro de 2017.

O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, 
acredita que o mercado reagiu positivamente, acima do 
esperado, mesmo diante de cenários contrários. “Iniciamos 
2018 com uma expectativa de alta mais moderada, porém, 
em função da melhora, mais acentuada, da economia e da 
confiança do consumidor e investidores, ao longo do ano, 
o desempenho do setor automotivo foi maior do que o 
esperado. Mesmo com acontecimentos negativos, como a 
greve dos caminhoneiros, em maio, e a indefinição política 
– no período pré-eleitoral, o mercado continuou em ritmo 
de alta”, argumentou Assumpção Júnior.

Os segmentos de automóveis e comerciais leves 
apresentaram crescimento de 13,74% no acumulado de 
2018 sobre 2017, somando 2.470.654 unidades. No mês 
de dezembro de 2018, as 225.001 unidades licenciadas 
representaram crescimento de 1,67%, se comparadas ao 
mês de novembro, e alta de 9,85% sobre o resultado de 
dezembro do ano anterior. 

Segundo o Presidente da FENABRAVE, alguns fatores 
influenciaram, diretamente, no resultado desse mercado: 
“A queda da taxa de juros e a melhora da inadimplência 
geraram uma maior oferta de crédito, impulsionando, 
assim, a venda de automóveis e comerciais leves”, explicou 
Assumpção Júnior.

Veja a seguir, os resultados dos outros Segmentos:



Projeções 2019
A FENABRAVE projeta, para este ano, crescimento de10,1% nas vendas de veículos, 
considerando todos os segmentos, ante o resultado de 2018, com base no clima 
favorável para a economia.

“Tudo dependerá dos rumos a serem dados pelo novo Governo de Jair Bolsonaro, 
como a aprovação das reformas necessárias. Mas, a sinalização, nesses primeiros dias 
do ano, já se mostra positiva, com uma agenda de intenso trabalho, proposta para os 
primeiros 100 dias”, declarou Alarico Assumpção Júnior.

Veja, ao lado, as projeções da FENABRAVE para todos os segmentos:

Tratores e Colheitadeiras

Os segmentos de Tratores e 
Colheitadeiras também apresenta-
ram avanço em 2018. Segundo o 
Vice-Presidente da FENABRAVE para 
o segmento, Marcelo Nogueira, estes 
segmentos vêm, nos últimos anos, 
apresentando uma melhora gradati-
va e consistente, mesmo nos anos de 
crise. “2018 foi um ano igualmente 
positivo, em função da safra de grãos, 
com boa liquidez, embalada pela va-
lorização do dólar, pela quebra da 
safra na Argentina e pela influência 
da disputa comercial entre China e 
EUA”, declarou Nogueira, comple-
mentando que a baixa inadimplência 
dos segmentos, aliada à participação 
crescente do Sistema de Consórcio, 
também foram fatores que impulsio-
naram o resultado de tratores, má-
quinas agrícolas e colheitadeiras.

Para Nogueira, o destaque ficou por 
conta dos produtos com alta tecnolo-
gia embarcada, como agricultura de 
precisão e conectividade, pontos que 
trazem redução de custos e aumento 
contínuo de produtividade”, concluiu.

Motocicletas

Para o segmento de motocicletas, o 
Vice-Presidente da FENABRAVE para 
o segmento, Carlos Porto, disse que 
após os últimos 10 anos de queda do 
segmento de motos, 2018 foi o ano 
da retomada, com crescimento de 
10,47% no acumulado até dezembro, 
totalizando 940.362 unidades empla-
cadas. “A queda da inadimplência re-
fletiu em aumento da oferta de crédi-
to e no aumento de aprovação de fi-
chas cadastrais para financiamentos 
de motocicletas, principalmente, de 
baixa cilindrada, que representam a 
maior fatia do mercado. Aliado a isso, 
a participação do Consórcio continua 
significativa no segmento, represen-
tando mais de 30% sobre os créditos 
concedidos ao segmento”, comemo-
rou Porto.

Caminhões

Para o segmento de caminhões, o 
Vice-Presidente da FENABRAVE para 
o segmento, Sérgio Zonta, avaliou, 
positivamente, o fechamento do ano 
de 2018, que totalizou 76.431 unida-
des emplacadas, o que significa uma 
alta de 46,79% sobre o ano de 2017. 
“Mesmo diante de uma base com-
parativa baixa, em função da forte 
retração desse segmento durante 
a crise econômica, a expectativa de 
crescimento do PIB, que veio se con-
solidando ao longo do ano, a queda 
acentuada na inadimplência do se-
tor, o aumento expressivo da parti-
cipação dos bancos, tanto os priva-
dos como os de Montadoras, nos 
financiamentos, o crescimento dos 
índices de confiança dos frotistas e 
transportadores, além da formação 
de frota própria, observada junto 
às empresas, como conseqüência 
da greve dos caminhoneiros foram 
os principais fatores de influencia 
para o resultado positivo”, descreveu 
Zonta.

Clique Aqui para acessar o 
Informativo de Emplacamentos

http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/modulos/listas/index.php?tac=indices-e-numeros&idtipo=1&id=750&layout=indices-e-numeros


Revista Dealer participa da 
cobertura da NADA Show 2019
O maior evento do Setor da Distribuição de Veículos 
do mundo, a NADA Show, convenção realizada 
pela National Automobile Dealers Association 
(entidade que representa 16,5 mil concessionários de 
automóveis norte-americanos), acontece de 24 a 27 
de janeiro, em São Francisco, Califórnia, nos Estados 
Unidos, e terá cobertura completa da Revista Dealer.

Em 2019, o evento abordará temas de alta relevância 
para o Setor, como os mitos do comportamento de 
compras online, gestão de estoques e como tornar os 
negócios com usados em algo lucrativo para a operação 
das Concessionárias, além de diferentes abordagens sobre 
o uso da tecnologia, dentre outros assuntos. 

A Revista Dealer acompanhará a programação e trará, 
na edição de fevereiro, as novidades do evento, além de 
entrevistas exclusivas com personalidades do Setor da 
Distribuição de Veículos, nos Estados Unidos.

“Em todas as edições, a NADA Show nos traz grandes 
análises e diferentes olhares sobre o nosso negócio. 

Estamos em um mundo que se transforma a cada dia, e 
precisamos acompanhar esse ritmo e aproveitar todas 
as oportunidades que surgem neste novo horizonte”, 
comentou Alarico Assumpção Júnior, Presidente da 
FENABRAVE, que também participará do evento.

A convenção NADA SHOW, que oferece, além de mais 
de 100 workshops, também uma feira com mais de 
500 expositores, contará com a presença expressiva de 
empresários e representantes brasileiros do setor, e uma 
comitiva da FENABRAVE, que também participará da 
programação destinada às entidades internacionais, como 
a ALADDA, durante o evento.

Em 2018, NADA Show recebeu mais de 23 mil participantes e 
cerca de 500 expositores na área destinada à feira.

https://www.isoflex.com.br/categorias/quadro-concessionarias/
https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home


29º Congresso & ExpoFenabrave acontece em agosto
No início de fevereiro, a FENABRAVE fará o lançamento oficial do 29º 
Congresso & ExpoFenabrave, na sede da entidade, em São Paulo. 
Além de potenciais expositores, o encontro também contará com 
a participação de representantes das Associações de Marca, que 
conhecerão, em primeira-mão, os detalhes do segundo maior evento 
do Setor da Distribuição de Veículos na América Latina.

O 29º Congresso & ExpoFenabrave acontecerá nos dias 6 e 7 de agosto, 
no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Acompanhe os preparativos e novidades da Programação, nas 
publicações Fenabrave em Ação, Fenacodiv Online e Revista Dealer, além do Informativo exclusivo sobre o evento.

Universidade Web 
Fenabrave prepara 
novo formato para os 
cursos de capacitação
A Universidade Web Fenabrave está desenvolvendo uma nova metodologia para 
atender, ainda melhor, as demandas das Concessionárias de veículos de todo 
o Brasil, com relação à capacitação dos colaboradores. Para isso, foi elaborada 
uma pesquisa para que a Rede possa contribuir com sugestões para o novo 
planejamento das atividades e enviada a todos os profissionais másters das 
Concessionárias cadastradas no programa.

“Os Projetos Educacionais fazem parte dos principais pilares da nossa gestão, à 
frente da FENABRAVE, pois, a capacitação dos colaboradores das nossas Redes 
é essencial para que o negócio tenha sucesso, sobretudo, neste contexto de 
transformações tecnológicas e de mudança do comportamento dos nossos 
clientes”, ressaltou Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE.

Enquanto o novo planejamento das atividades, como o aperfeiçoamento da 
grade de cursos, definição de temas, carga horária e outros aspectos, estão 
sendo estruturados, a Universidade Web Fenabrave manterá a grade atual de 
cursos à disposição das Concessionárias cadastradas, alunos e másters inscritos.

Desta forma, os colaboradores poderão fazer cursos que, por alguma razão, não 
foram feitos no período de lançamento, ou mesmo refazê-los, em função da 
necessidade de retenção do conteúdo abordado. 

Esta é uma oportunidade, também, para os novos membros da equipe 
conhecerem o conteúdo da Universidade Web Fenabrave. 

Para dar suporte às másters, durante esse período, a equipe da Web Fenabrave 
estará dando total apoio, sugerindo novas trilhas para os cursos já existentes e 
tirando dúvidas, além de oferecer um material diferenciado de orientação para 
os cursos, que será enviado por e-mail, em breve. 

Nas próximas semanas, os usuários da Universidade Web Fenabrave também 
poderão contar com um novo aplicativo (APP), que trará mais praticidade para 
este ciclo de aprimoramento profissional dos colaboradores das Concessionárias 
de todo o Brasil.

Sucesso de público, maior evento do Setor da Distribuição 
da América Latina chega a sua 29º edição, em 2019.

http://www.dealernet.com.br/dealer_site/
https://dealerup.com.br
http://www.tela.com.br/


Associações sob novo comando
Para algumas Associações de Marca, o ano começou com novidades na gestão. De acordo com seus respectivos estatutos, as 
novas Diretorias tomaram posse no dia 1º de janeiro, ou, até mesmo, ainda em 2018, logo após a eleição.

Conheça, a seguir, os novos Presidentes eleitos:

 ► ABBM - Associação Brasileira dos 
Concessionários BMW 
Fernando Bossa Graça 
Gestão 2019/2020

 ► ABRACAF - Associação Brasileira 
dos Concessionários de 
Automóveis Fiat 
José Carlos Dourado de 
Azevedo Júnior  
Gestão 2019/2020

 ► ABRACAM - Associação Brasileira 
dos Distribuidores de Automóveis 
Mercedes-Benz 
Riguel Chieppe 
Gestão 2019/2020

 ► ABRACASE - Associação Brasileira 
dos Distribuidores Case IH 
José Antônio Fontoura 
Colagiovanni  
Gestão 2019/2020

 ► ABRACOP - Associação Brasileira 
dos Concessionários Peugeot 
Eustache Jean Tsiflidis Júnior 
Gestão 2019/2020

 ► ABRACY - Associação Brasileira de 
Concessionárias Yamaha 
Enoir Butzke (reeleito) 
Gestão 2019/2020

 ► ABRADA - Associação Brasileira 
de Distribuidores Agrale 
Carlos Roberto de Padua 
Gestão 2019/2020

 ► ABRADIT - Associação Brasileira 
dos Distribuidores Toyota 
Breno Schwambach 
Gestão 2019/2020

 ► ABRAFORTE - Associação Brasileira 
dos Distribuidores New Holland 
Mário A. Garibaldi 
Gestão 2018/2020

 ► ABRANOMA - Associação Brasileira 
dos Representantes Noma 
Marcos Francisco da Costa 
Gestão 2019/2020

 ► ABRAV - Associação Brasileira dos 
Concessionários de Automóveis Volvo  
Rodrigo André Gaspar de Faria  
Gestão 2019/2020

 ► ABRAVO - Associação Brasileira 
dos Distribuidores Volvo 
Ayval da Luz Júnior 
Gestão 2019/2020

 ► ACAV - Associação Brasileira dos 
Concessionários MAN Latin America 
Rafael Grossi  
Gestão 2019/2020

 ► ASSOBENS - Associação Brasileira dos 
Concessionários Mercedes-Benz 
Joel Alberto Beckenkamp 
Gestão 2019/2020

 ► ASSOCHERY - Associação Brasileira de 
Distribuidores Chery 
Ivanor Olegário  (reeleito)
Gestão 2019/2020

 ► ASSODEERE - Associação Brasileira de 
Distribuidores John Deere 
José Augusto A. Sousa Júnior 
Gestão 2019/2020

 ► ASSOMAR - Associação Brasileira dos 
Concessionários Agritech 
Sami El Jurdi 
Gestão 2018/2020

 ► ASSOREVAL - Associação Brasileira dos 
Distribuidores Autorizados Valtra 
Iomar Pedro Razera 
Gestão 2019/2020

 ► AUTOHONDA - Associação Brasileira 
dos Distribuidores Honda de 
Veículos Automotores Nacionais e 
Importados - Honda Autos 
Jorge Aversa Junior 
Gestão 2019/2020
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