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Mais do que ter a honra de presidir a Fenabrave no ano em que 
completa seu primeiro cinquentenário, assumo, com humildade, 

a responsabilidade que me foi creditada pelas Associações de Marca 
que me conduziram à frente desta importante Federação que, em sua 
trajetória, edificou, ao longo dos últimos 50 anos, magníficas conquistas 
em prol do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil.

Nesta obra, que editamos com o que consideramos apenas um 
resumo histórico, pretendemos registrar, acima de tudo, flashes de uma 
realização que é possível quando um grupo de visionários e empreen-
dedores se une, com determinação, em prol de objetivos comuns. E, 
assim como já disse o lendário companheiro do setor, Cláudio Pacheco, 
nos idos da década de 60, “se o elefante soubesse a força que tem, seria 
o dono do circo”.

Estou certo que, aos que dedicarem parte de seu tempo à leitura des-
ta obra, ficará evidente de que juntos somos mais fortes, unidos podemos 
ir mais longe e, de fato, se mais vozes se somarem à voz da Fenabrave,  
mais seremos ouvidos e respeitados como uma categoria econômica 
fundamental para o desenvolvimento do Brasil, gerando milhares de 
empregos e riquezas, e fazendo o País crescer e se desenvolver sobre rodas.

Comemoramos 50 anos da Fenabrave num dos anos mais desafia-
dores já vivenciados por nosso setor mas, como poderá ser observado 
neste livro, já passamos e superamos outros tantos momentos difíceis, 
e conquistamos maturidade, com determinação e a vocação que temos 
de SER DO SETOR, de LUTAR PELO SETOR e, fundamentalmen-
te, de VENCER COM O SETOR.

Que assim seja, também, nos próximos 50 anos e que as futuras 
gerações possam valorizar o eco de nossas vozes, traduzido no legado 
que deixamos em nossas empresas. 

Fazer parte dessa história é, sem dúvida, motivo de orgulho!

Boa leitura!

Introdução

Há 50 anos, unidos, na mesma direção!
Alarico Assumpção Júnior – Presidente da Fenabrave 2015-2017
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A Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Au-
tomotores foi criada em 1989, como desdobramento e evolução 

da ABRAVE – Associação Brasileira dos Distribuidores de Veículos, 
fundada em 18 de março de1965. 

Entidade nascida e desenvolvida para fortalecer e aprimorar a repre-
sentatividade política e empresarial de uma das mais fortes categorias 
econômicas do Brasil, a Categoria dos Concessionários de Veículos, a 
Fenabrave reúne 51 Associações de Marcas de automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, tratores, máquinas 
agrícolas e motocicletas. 

Por meio dessas Associações de Marca, a Fenabrave representa, 
atualmente, mais de 8 mil Concessionárias de Veículos, contando com 
o apoio de seu Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e suas 23 
Regionais, que abrangem quase todo o Território Nacional. 

Em constante evolução, o Setor da Distribuição de Veículos no 
Brasil responde por uma receita anual de R$ 287,9 bilhões (2014), cor-
respondendo a 5,2% do Produto Interno Bruto – PIB do País, gerando 
riquezas e cerca de 400 mil empregos diretos. 

Quem somos e o que representamos

A importância do Setor

Missão da Fenabrave
Atualizada em Fevereiro de 2012

Defender os interesses do setor, zelando 
pelo cumprimento da Lei no 6.729/79, 

representando seus interesses políticos, 
econômicos e legais, trabalhando em 

parceria com as Associações de Marca. 

Contribuir na formação e desenvolvimento 
de profissionais e gestores do segmento. 

Desenvolver e debater as melhores 
práticas de processos e negócios, por 

meio de intercâmbios com associações 
congêneres internacionais.

A Fenacodiv – Federação Nacional dos Concessionários e Distribui-
dores de Veículos – é a entidade máxima de representação sindical do 
Setor da Distribuição de Veículos no Brasil. Foi, oficialmente, registrada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 7 de março de 1996, em 
atendimento à solicitação de cinco sindicatos estaduais da categoria 
(Sincodiv’s), seus sócios-fundadores. 

Os Sincodiv’s de todo o Brasil são atendidos pelo presidente da 
Fenacodiv que, desde 1999, coincide com o presidente da Fenabrave, 
porém, esta não é uma regra estatutária.

Fenacodiv
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50 Anos de História e 
Conquistas

Representatividade e defesa de uma categoria econômica responsável 
pela geração de riquezas e milhares de empregos no país. Este espí-

rito de liderança e o entendimento da necessidade de uma representação 
nacional fez com que empreendedores e empresários da Distribuição 
Automotiva se reunissem, e se organizassem para promover não apenas 
uma única voz para um setor, mas também pudessem desenvolver, ca-
pacitar e gerar mais rentabilidade e negócios a uma parcela importante 
do empresariado brasileiro.

Por trás do sucesso absoluto do automóvel, constituiu-se um dos 
setores mais importantes da indústria mundial. Grandes indústrias, 
capazes de influenciar até mesmo as economias que se distribuía em di-
versos países. Entre as fábricas e os consumidores desenvolveu-se um elo 
importante que assumiu proporções equivalentes às da própria indústria. 
Sem ele, não haveria como inserir o automóvel nos mais remotos cantos 
do planeta: o distribuidor.

De simples comerciante, o distribuidor foi, ao longo do tempo, se 
especializando e se aperfeiçoando, assumindo o papel de movimentar 
e fomentar o mercado, possibilitando, à indústria, o aumento de sua 
produção e, ao consumidor, acesso às diferentes marcas.

Conscientes de que não era possível ser a parte mais fraca nesta 
relação, os distribuidores de veículos no Brasil começaram a se unir, 
em meados dos anos 60. A ABRAVE – Associação Brasileira dos Re-
vendedores Autorizados de Veículos, foi a primeira entidade, de caráter 
nacional, a defender os interesses dos empresários e do setor. A partir 
dali, finalmente, cada distribuidor se transformaria, de pequeno ao 
médio empresário, em um membro de uma classe coesa, que possuía 
representatividade e estaria cada vez mais forte.

Passados 50 anos do início desta trajetória, a Fenabrave - Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores se consolida como 
a legítima porta-voz de todo o Setor.
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E, em comemoração a esta importante data, relataremos, nas pági-
nas a seguir, os principais fatos históricos da entidade e da distribuição, 
contextualizados com a realidade política e econômica brasileira ao longo 
das gestões que se seguiram.

Conquistas importantes, como a Lei Renato Ferrari (Lei nº 
6.729/79, atualizada pela Lei nº 8.132/90), por exemplo, mostram 
a força e a importância da entidade para a Categoria Econômica da 
Distribuição de Veículos. E esta força e magnitude, que representam a 
visão pioneira e desbravadora de um grupo de empresários, começou a 
ser construída no dia 18 de março de 1965.

O desenvolvimento de um novo mercado

Desde a primeira importação de um veículo, no Brasil, feita por 
Henrique Santos Dumont, irmão do “pai da aviação”, no final do século 
XIX, o mercado automotivo brasileiro evoluiu e se desenvolveu a passos 
largos. Ao longo de sua história, este produto totalmente revolucionário, 
não só desenvolveu economias e contribuiu para a geração de riquezas, 
mas se tornou objeto de desejo para uma grande maioria que busca 
mobilidade, conforto e praticidade.

O transporte rodoviário se viabilizava como a base do desenvolvi-
mento nacional. De uma frota total estimada em 30 mil veículos no país, 
em 1920, o Brasil passou a ter 250 mil na década de 1930. 

Por meio deste crescimento, a importação de automóveis foi cres-
cendo e, em paralelo, crescia o número de “agentes”, responsáveis por 
auxiliar pessoas interessadas a adquirir os veículos, que se concentravam 
no eixo Rio-São Paulo, região mais desenvolvida economicamente. Em 
geral, tais intermediadores eram pessoas da sociedade local, que empres-
tavam seu prestígio pessoal ao negócio.

Mesmo sem um conceito de Rede, o qual conhecemos na atualida-
de, neste período já se via uma tendência de que essas lojas deveriam 
se transformar em centros automotivos, acumulando as funções 
de vendas de veículos, acessórios, peças de reposição e prestação de 
serviços de assistência técnica. A mão de obra qualificada para estes 
trabalhos ainda era pouca e a profissionalização do setor faltava muito 
para ser completa.

Em busca de mercados promissores, o Brasil era um dos países 
mais atraentes. O grande território só era comparável à sua densidade 
populacional, maior da América Latina. Outro fator importante era a 
existência de uma cidade como São Paulo que, além de um mercado de 
grande expressão, possuía uma estrutura industrial bem acima da média 
de todo o continente.

Foi assim que as fábricas apostaram em um sistema produtivo no 
país. Utilizando-se apenas de componentes importados, literalmente 
montavam os produtos em sistema CKD – Completely Knocked Down 
(Completamente Desmontado), o que provou ser eficiente para a reali-
dade da época e possibilitou o aumento da oferta de veículos de passeio 
e de pequenos caminhões no mercado brasileiro.

Do lado da comercialização, a necessidade de ampliar os canais de 
vendas para escoamento da produção, as fábricas criaram suas redes de 
distribuição, conforme o modelo norte-americano, dando novo impulso 
à combinação entre venda e prestação de serviços.

Este, por sua vez, seria o “revendedor autorizado”, independente do 
ponto de vista jurídico, mas dependente do lado comercial e administra-
tivo, seguindo normas específicas feitas pela indústria. Os contratos que 
regiam o novo sistema se chamavam “contratos de concessão”, ou “adesão”.

Além dos revendedores autorizados, cresceu o comércio informal de 
veículos. Aproveitando a crescente demanda pelos automóveis novos e 
usados, e se valendo da ausência de uma normatização específica para 
este ramo de atividade, comerciantes sem qualquer vínculo com fabri-

Primeira fachada da GM do Brasil, no bairro do Ipiranga, 
em São Paulo, em meados da década de 1920.
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cantes e sem o compromisso dos concessionários junto ao consumidor, 
passaram a atuar em diversos pontos do Brasil. 

O automóvel entrou de vez na economia do país e no cotidiano do 
brasileiro. E, para um país que caminhava rapidamente em busca da 
modernização, foi natural o surgimento de projetos para fabricação de 
automóveis 100% nacionais.

Início da produção nacional

Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek criou o Grupo Execu-
tivo da Indústria Automobilística, o GEIA. Isso se deu pelo fato de que, 
nesta época, 15% do total das importações brasileiras eram realizadas 
com gastos em automóveis, o maior índice do total. 

Este Grupo estabeleceu as normas sob as quais a indústria automobi-
lística aqui instalada deveria fabricar automóveis totalmente brasileiros, 
num prazo de cinco anos. As fabricantes deveriam entregar projetos ao 
governo e, caso fossem aprovados, receberiam, em troca, facilidades 
cambiais para a importação de máquinas e equipamentos, além de 
algumas isenções fiscais sobre a produção de componentes. A priori-
dade do GEIA era favorecer a produção nacional de veículos de carga 
e transporte coletivo, inicialmente, mas logo as mudanças na estrutura 
de produção interna favoreceram o empenho na fabricação, também, 
de automóveis de passeio.

Como resultado deste fomento ao setor produtivo, as fábricas en-
tenderam ser necessária a criação de um instrumento unificador, que 

funcionasse como interlocutor junto ao governo e como mediador em 
eventuais disputas no interior da categoria. Assim surgiu, no mesmo 
ano de 1956, a ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores.

As indústrias corresponderam amplamente às expectativas: entre 
1957 e 1961, a produção anual de veículos subiu de 30,7 mil para 145,6 
mil unidades, com cada vez mais itens nacionalizados. Este aumento da 
oferta provocou muitas mudanças na escala da distribuição. O comércio 
de veículos deixava de ser uma atividade de uns poucos empresários de 
influência local e passava a ser exercido por homens simples, embora 
apaixonados por seu produto, trabalhando atrás do balcão.

À medida em que os veículos se distribuíam pelo País, e mais con-
cessionários surgiam, se transformando em uma categoria econômica 
diferenciada, o desenvolvimento e a crescente profissionalização deste 
grupo ainda não se refletiam no mercado, porém, seu reconhecimento e 
importância estratégica entre a fábrica e o consumidor final era crescente.

A consolidação das Redes

No início dos anos 1960, a nova realidade produtiva criou a necessi-
dade de expandir os mercados, e isso só seria possível com a restruturação 
da distribuição automotiva. Para isso, os fabricantes aproveitaram das 
redes já existentes e credenciaram diversas empresas que comercializavam 
veículos, algumas especializadas em importados, outras em usados, e até 
mesmo algumas sem qualquer tradição naquele negócio.

Na década de 1950, o Fusca 
foi o primeiro modelo 
produzido pela montadora 
alemã no Brasil.
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Ao remodelarem suas redes, as indústrias reformularam, também, os 
contratos de concessão que, em muitos casos, penalizavam a categoria 
dos distribuidores. As fábricas, por exemplo, se reservavam ao direito 
de fazer modificações unilateralmente, após a assinatura dos contratos. 
Apesar de formalmente dependentes, os concessionários deveriam forne-
cer às marcas todas as informações solicitadas, incluindo confidenciais, 
como a situação patrimonial de seus sócios e gerentes.

Obrigatoriamente, os concessionários deveriam manter estoques 
dentro dos prazos e volumes recomendados pela fornecedora, tanto 
para veículos, como para peças, acessórios, ferramentas e equipamentos. 
Além disso, vendas diretas eram validadas pelo contrato e o aumento 
de preços poderia ser feito pelas fabricantes a qualquer momento, sem 
notificação prévia.

Tal relação, apesar de crescente mercado, precisava de ajustes e não 
demoraria para que os concessionários começassem a se organizar para 
acertar tais pontos.

A ACOVESP

O Brasil vivia um momento delicado em sua situação econômica. 
Pior que a economia desequilibrada, em 1961, o quadro político ficou 
mais crítico, por meio da renúncia de Jânio Quadros, presidente eleito 
com recorde histórico de votação. Seu vice João Goulart assumiu, o 
parlamentarismo foi implantado e derrubado no Brasil, Jango voltou 
a controlar as políticas públicas, desestabilizando ainda mais o País, 
culminando em um golpe militar, três anos depois.

Ambas as crises, política e econômica, prejudicaram diretamente o 
setor de bens duráveis, o que inclui o de veículos automotores. Os consu-
midores perderam poder de compra, provocando uma queda 
nas vendas. Para os concessionários, uma das 
boas novidades da época foi o surgimento dos 
consórcios, tornando-se parceiros importantes 
das redes a partir daquele momento.

Na distribuição, dois grandes problemas 
persistiam. Um deles era a convivência dos 
concessionários com revendedores do mer-
cado paralelo. O outro era o limite e as difi-
culdades dos contratos de concessão, ainda 

mais em um contexto econômico e político em dificuldades. Por isso, 
era necessário regulamentar a atuação dos distribuidores, profissionali-
zando e fortalecendo sua representatividade junto aos produtores e ao 
governo, os habilitando a enfrentar com maior coesão as dificuldades 
da conjuntura nacional.

Neste contexto, surgiu a ACOVESP – Associação dos Concessio-
nários de Veículos de São Paulo. A entidade se inspirava no modelo 
norte-americano da NADA – National Automobile Dealers Association, 
e aceitava, em seu quadro, apenas concessionários.

A ACOVESP pretendia reunir parte da nova categoria econômica e 
tinha, como objetivos imediatos, definir as responsabilidades do setor, 
diferenciar os concessionários dos revendedores do mercado paralelo, 
prestar assistência jurídica, comercial e técnica e, principalmente, repre-
sentar e defender os interesses da categoria.

Seu caráter municipal limitava o poder de atuação em todos os 
níveis. Quando o governo criava impostos prejudiciais à categoria, por 
exemplo, esses eram de caráter nacional. O mesmo acontecia quando se 
tratava de assentar as bases comerciais da relação entre concessionários 
e fabricantes.

Nos quatro anos que se seguiram à sua criação, a ACOVESP pouco 
pôde fazer, além de fomentar um início de conscientização dos conces-
sionários e de buscar formas mais eficazes de fortalecimento da categoria.

A Cirasa, de São José do Rio Preto/SP, 
foi uma das primeiras concessionárias 
Mercedes-Benz no Brasil.
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A sede do Esporte Clube Pinheiros, tradicional clube na capital pau-
lista, foi o local escolhido para realização da Assembleia Geral da 

ACOVESP. Presidida por Roberto Ferreira da Rosa, a entidade levou, à 
pauta, a criação de uma entidade que representasse os interesses do setor 
perante à sociedade e ao governo. 

Um ano após os militares tomarem o poder, o Brasil estava pautado 
no desenvolvimento econômico por meio da industrialização. O acele-
rado processo, registrado no período, fez com que o governo realizasse 
investimentos no setor industrial e acelerasse a emissão monetária (ou 
emissão de papel moeda) que ocasionou um agravamento do processo 
inflacionário, enquanto que a abertura da economia ao capital estran-
geiro gerou uma progressiva desnacionalização econômica, já que 
as empresas multinacionais passaram a controlar setores industriais 
estratégicos da economia nacional, como a indústria automotiva,  
por exemplo.

Francisco João Caltabiano, então presidente da diretoria da 
ACOVESP, informou aos Concessionários presentes sobre as razões que 
determinavam a expansão da Associação para o âmbito nacional, sob 
a sigla ABRAVE – Associação Brasileira de Revendedores Autorizados 
de Veículos.

Afirmando ter chegado à conclusão de que se tratava de uma me-
dida perfeitamente viável e de grande significado para os empresários, 
Caltabiano revelou que a ABRAVE surgiria em um momento oportuno 
do cenário político e econômico da época. 

Para fundar a Associação, o presidente da ACOVESP rodou 20 mil 
km de estradas e acumulou dezenas de horas de voo para convencer a 
Rede sobre a necessidade de uma entidade nacional. Promoveu inúmeros 
almoços para dialogar com os fabricantes evitando, assim, tentativas de 
boicote à ideia que começou a se formar.

A meta central de reunir a categoria foi rapidamente alcançada, 
em menos de um ano, com a filiação de 1000 associados, que se 
somaram ao grupo de 150 fundadores.  Já nos primeiros tempos de 
sua gestão,  Caltabiano tinha a preocupação com a profissionalização 
do segmento.

Francisco João Caltabiano – 1965 a 1967

Fundação da ABRAVE

No primeiro boletim produzido pela ABRAVE era 
noticiada a formação da entidade que representaria 

nacionalmente os concessionários de veículos.
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A formação da ABRAVE foi aprovada e, durante a mesma assem-
bleia, foi feito o projeto de estatuto da nova entidade para ser debatido 
entre os participantes. 

Após a aprovação unânime, a nova entidade foi constituída, forman-
do, então, sua primeira diretoria: Presidente: Francisco João Caltabiano; 
Vice-presidentes: Boaventura Farina, Geraldo Mauger, João Jamil Zarif e 
José Edgard Pereira Barretto; 1º Secretário: João Pedro da Veiga Pacheco; 
2º Secretário: José Maiorano;1º Tesoureiro: Dionysio Guedes Barretto; 
2º Tesoureiro: Virgínio Montezzo Filho.

A ABRAVE foi bastante difundida na época de sua gestão, e sua 
diretoria apresentada ao Presidente Castello Branco. Viagens a Brasília 
foram intensificadas para solucionar problemas como financiamento ao 
consumidor, além do intenso contato nos ministérios, especialmente 
com Roberto Campos, Ministro do Planejamento.

Além da nova diretoria, foi criado um Conselho Consultivo, forma-
do por empresários do setor, e também nove Diretorias Regionais (de 
um total de 18), todos eleitos e empossados na mesma assembleia. “A 
Associação, tendo como base territorial todo o País, precisa contar com 
a participação de diretores representativos dos vários centros do mercado 
automotivo nacional. São Paulo, principal centro de vendas e o grande 
e único centro de produção de autoveículos, participa com maioria de 
membros na condução da ABRAVE, que aqui se formou e que daqui se 
irradiará”, completou, na época, Francisco João Caltabiano.

A formação de uma Convenção Nacional também foi pensada, na 
época, com o objetivo de mostrar a força e a união dos distribuidores de 
veículos. “A Convenção Nacional se faz necessária para que possamos sen-
tir, mais de perto, as reivindicações da classe em todo o Brasil, e para que 
possamos estabelecer um código de ética para o revendedor autorizado de 
veículos”, informou Caltabiano, constituindo, definitivamente, o quadro 
diretivo da ABRAVE.

A estrutura pequena, aliada à necessidade de um número crescente 
de filiados para que pudesse se manter funcionando, obrigou a diretoria 
a viajar pelo Brasil (muitas vezes com recursos próprios) em busca de 
apoio para seus objetivos. Para se filiar à ABRAVE, bastava o conces-
sionário interessado preencher uma proposta de admissão, obter o aval 
de uma empresa já associada e encaminhar a sua proposta à Comissão 
de Sindicância Interna. Conferida a idoneidade do pretendente, sua 
filiação seria aprovada.

Ao longo de sua história, a estrutura e o funcionamento da ABRAVE 
se modificaria diversas vezes, se adaptando às demandas internas e bus-
cando uma atuação democrática e transparente. Em abril de 1966, por 
exemplo, foram criadas as Comissões Internas de Estudos. Cada uma 
delas estava ligada a um dos fabricantes existentes no país e sua missão 
era a de facilitar as relações e conciliar os interesses desses fabricantes 
com o de seus concessionários. Depois de um ano, tais Comissões se 
transformaram nas Diretorias de Relações com as Fábricas, um embrião 
de diversas Associações de Marca, surgidas na década seguinte.

Francisco João Caltabiano discursa ao lado do então 
Ministro da Fazenda, Delfim Netto.
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Calorosa e prolongada salva de palmas coroou a decisão, quando o 
sr. Francisco Caltabiano convidou o sr. Eduardo Saddi a assumir 

a presidência dos trabalhos da Assembleia Geral da ABRAVE”. Foi 
desta forma que o periódico “Noticiário ABRAVE”, editado em 1967, 
retratou a chegada de Eduardo Saddi à presidência da ABRAVE, durante 
uma Assembleia Geral, ocorrida em março daquele ano.

Segundo Caltabiano, seu sucessor era um “homem de equipe, saben-
do como integrá-las e também como conduzi-las sendo não apenas uma 
garantia de continuidade nas trilhas que perseguimos, mas a certeza de 
novas iniciativas que se reverterão no benefício de todos os revendedores 
autorizados do País”.

O surgimento das Associações de Marca

Com o slogan “Ninguém segura este país!”, o presidente Emílio 
Garrastazu Médici reafirmava a sua fé no chamado “milagre brasileiro”. 
Ao final da década de 1960, diversas condições favoráveis à expansão da 
economia brasileira foram reunidas, como a liberação do crédito pelo 
governo, o aproveitamento de toda a capacidade industrial, o cresci-
mento dos investimentos e do consumo, além da própria expansão da 
economia mundial. Entre 1968 e 1973, o PIB Nacional alcançaria taxas 
anuais de crescimento acima de 11%, valor conquistado algumas vezes 
por países altamente desenvolvidos.

A indústria contribuiu substancialmente para este crescimento. 
Entre 1970 e 1973, o setor de transformação cresceu acima de 14% ao 
ano, e o de bens duráveis, especialmente a indústria de eletrodomésticos 
e automóveis, atingiu a marca de 25% ao ano. A demanda por veículos 
superava a capacidade produtiva, ainda que a produção saltasse de 280 
mil unidades, em 1967, para 905 mil, em 1974.

Nesta época, o setor vivenciou um período de fusões e incorporações 
entre as indústrias, que reduziu o número de fabricantes instalados no 
país, limitando-se, quase exclusivamente, a três marcas: Volkswagen, 
Ford e Chevrolet. Este processo resultava da impossibilidade de empresas 
menores acompanharem o ritmo de crescimento do País e pelo fato de as 

Amplitude na atuação
“

Com grande destaque no Noticiário ABRAVE, 
Eduardo Saddi se tornava presidente da entidade.

maiores já terem conquistado posição de destaque no mercado nacional, 
desde a implantação da indústria no país, na década de 1950.

Com essas mudanças, o Setor da Distribuição também crescia. Além 
do crescimento econômico, a bem-sucedida experiência do autofinan-
ciamento por meio dos consórcios foi responsável pelo aquecimento 
das vendas. Iniciados em 1961, como uma simples coleta antecipada 
de poupança popular, mediante futuro retorno de bens duráveis, os 
consórcios haviam se tornado um tipo de poupança complementar à do 
sistema financeiro, e importes aliados do mercado automotivo na luta 
pela manutenção das vendas. 

Eduardo Saddi – 1967 a 1975
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No início dos anos 1970, a organização da Categoria Econômica 
dos Distribuidores de Veículos sofreria novas mudanças para ampliar sua 
atuação e representatividade. Na década anterior, a ABRAVE já tinha 
detectado a necessidade de estabelecer diretorias específicas para tratar, 
com cada fabricante, os interesses da Rede, nas chamadas “Diretorias de 
Fábrica”. A iniciativa era justificada, pois ainda que todos os contratos 
de concessão fossem semelhantes, certamente, havia questões pontuais 
a serem discutidas com cada marca.

Foi então que, a partir desta época, começaram a surgir as Associações 
de Marca. Seguindo o mesmo modelo que deu origem à ABRAVE, essas 
Associações eram formadas por representantes dos Concessionários de 
cada marca, que atuariam de forma independente. 

Estas entidades enfrentariam forte resistência das fabricantes para 
serem reconhecidas, pois a maioria acreditava tratar-se de um movimen-
to sindical e não de representatividade política e setorial de interesse 
das marcas. 

Utilizando diversas formas de argumentos, as montadoras ques-
tionavam a representatividade legal das Associações, impondo diversas  
pré-condições para aceitá-las. Os concessionários, por sua vez, valeram-
-se da crescente força da união de sua Categoria Econômica e consegui-
ram responder, rapidamente, às imposições. 

Foi nesta época que surgiu a célebre frase do antigo concessionário, 
Claudio Pacheco, que afirmou: “Se o elefante soubesse a força que tem, 
seria o dono do circo”, referindo-se à força da Rede de Concessionários 
no mercado, já que a distribuição dos veículos de cada marca deveria 
passar, obrigatoriamente, pelos concessionários, até chegar ao consu-
midor final.

A Rede Volkswagen, que liderava o mercado, com 60% de participa-
ção, foi a primeira a formar sua Associação: a ASSOBRAV – Associação 
Brasileira de Distribuidores Volkswagen. Com pequenas variações em 
negociações, o mesmo passou a acontecer entre todas as grandes mar-
cas. Logo, o exemplo da ASSOBRAV seria seguido por outras Redes 
existentes no Brasil.

A ABRAVE seguiu sua trajetória, apoiando o surgimento e o forta-
lecimento das Associações, principalmente porque, com a atuação das 
novas entidades, os assuntos internos de cada marca deixavam de fazer 
parte da agenda da ABRAVE, que passava a concentrar-se nas questões 
mais amplas e de interesse geral da categoria.

Na gestão de Eduardo Saddi em que a ABRAVE entendeu a impor-
tância da experiência de outros países para o desenvolvimento da Rede 
brasileira. Na época em que a NADA, entidade similar à brasileira, nos 
Estados Unidos, completou 50 anos, a pesquisa histórica da entidade 
demonstrou que muitos dos momentos vividos em suas fundações eram 
complementares e similares: objetivos comuns, momentos idênticos 
de mercado, porém, com uma diferença de experiências de mais de  
meio século.

“Depois dos episódios heroicos da fundação, tanto a NADA como 
a ABRAVE trataram de organizar os seus serviços permanentes de assis-
tência à classe: assistência jurídica, orientação fiscal, boletins de infor-
mações técnicas, etc. E, simultaneamente, a promoção de Convenções, 
Seminários, Congressos e Simpósios destinados ao exame de questões 
que, a curto ou médio prazo, por envolverem aspectos controversos, de-
veriam ser objeto de decisões coletivas”, descreveu o boletim Noticiário 
ABRAVE, indicando que o caminho da Rede brasileira seria seguir os 
mesmos passos dados pelos norte-americanos.

Eduardo Saddi ao lado do Ministro Severo Gomes.
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Apesar de todas as dificuldades conjunturais, seria neste perío-
do oscilante entre desenvolvimento e crise, que a ABRAVE e 

as outras entidades ligadas ao setor encontrariam seu momento de  
maior amadurecimento.

Num curto espaço de tempo, desde que foi criada, a ASSOBRAV 
havia se constituído em uma das mais articuladas e ativas Associações 
de Marca. Exatamente por isso, foi a primeira a alertar a Categoria 
para a necessidade de uma regulamentação definitiva para as atividades 
ligadas à distribuição. Não era mais possível, para a saúde dos negócios 
das Redes, que os relacionamentos entre elas e suas fabricantes se res-
tringissem a trocas de correspondências e à divulgação de regulamentos 
disciplinadores da atividade do Concessionário.

Sendo assim, a ASSOBRAV elaborou um primeiro Projeto de Lei, 
visando o reconhecimento oficial da Categoria e a redefinição das regras 
de relacionamento comercial, por meio da reformulação dos contratos 
de adesão. Essas questões também eram amplamente discutidas na 
ABRAVE e, imediatamente, a entidade decidiu encampar o projeto  
da ASSOBRAV. 

A ABRAVE era a entidade mais indicada para encaminhar o projeto 
junto às autoridades competentes, uma vez que, caso uma lei viesse 
a ser criada, deveria servir genericamente a todo o setor. Além disso, 
encaminhar uma reforma legislativa desse porte, era uma batalha que 
exigia liderança única.

O advogado Renato Ferrari, presidente da ABRAVE desde 1975, 
foi o autor do longo texto do projeto. Em seguida, a entidade entrou em 
contato com a Comissão de Enquadramento Sindical no Ministério do 
Trabalho, órgão responsável pela definição das Categorias Econômicas 
ou Sociais junto ao ministério, e apresentou um trabalho que definia a 

Renato Ferrari – 1975 a 1980

A consolidação e construção das 
normas do setor: Lei Renato Ferrari

singularidade da atividade econômica exercida pelos Concessionários. 
O parecer positivo da CES veio em agosto de 1975.

Meses antes, porém, o projeto já havia começado a tramitar no Le-
gislativo. Com base em estudos preparados pela ABRAVE, o deputado 
federal Salvador Julianeli se dispôs a apresentar o anteprojeto na Câmara. 
Paralelamente, a ABRAVE solicitou a elaboração de um parecer jurídico 
independente, capaz de expor as mazelas do tradicional contrato de 
adesão, ou de concessão comercial, utilizado há mais de 20 anos. Sua 
tese era de que a concentração da produção em poucas e poderosas in-
dústrias, e a pulverização de milhares de pequenas empresas na ponta da 
distribuição exigiam a interferência do poder legislativo. Além disso, a 
ABRAVE acreditava que, por serem as políticas e práticas comerciais das 
fábricas vinculadas a matrizes de fora do País, nem sempre se adequavam 
à realidade nacional.

Um dos pontos mais fortes dos anteprojetos apresentados era a 
preocupação com a defesa do consumidor. Uma boa parte do projeto 
da ABRAVE dedicava-se ao assunto. A entidade entendia que, se o 

Renato Ferrari em evento de inauguração da  
sede da ABRAVE, em São Paulo.
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distribuidor é o elo entre a indústria e o consumidor final, a lei deveria 
servir às três pontas do triângulo.

A ABRAVE monitorou, de Brasília, o andamento dos trabalhos, 
praticamente transferindo a sua diretoria executiva nacional para a 
Capital Federal. No decorrer dos três a quatro anos seguintes, entre as 
votações da Câmara e do Senado, os anteprojetos percorreram diversas 
Comissões Técnicas, sendo aprovados, em todas, por votação unânime. 
Finalmente, na sessão da Câmara do dia 27 de outubro de 1977, chegou 
o momento de decidir, em plenário, o destino da categoria. O substituti-
vo estava aprovado e os Concessionários chegavam mais perto de serem 
reconhecidos como Categoria Econômica.

Uma importante batalha havia sido vencida e, logo em seguida, 
mais outra: a aprovação também no Senado Federal. Mas, em 1978, um 
veto presidencial colocou a perder todo o esforço despendido até então.

O presidente Ernesto Geisel alegava que o projeto se detinha exces-
sivamente em detalhes, super regulando a atividade em questão. Cogi-
tou-se, na época, que o chefe do Executivo temia a ameaça de algumas 
das fábricas saírem do Brasil, caso a lei fosse sancionada. Esta ameaça, 
porém, não tinha fundamento, pois o projeto não objetivava prejudicar 
ou punir as indústrias, pretendia, apenas, equilibrar a relação entre elas 
e seus distribuidores.

A volta por cima e a sanção da Lei

Quando tudo parecia perdido, um sinal de esperança veio do Palácio 
do Planalto. Na transição do governo Geisel para o governo Figueire-
do, os diretores da ABRAVE, liderados pelo próprio autor do projeto 
e presidente da entidade, Renato Ferrari, conseguiram uma audiência 
com o chefe do gabinete civil, general Golbery do Couto e Silva. Após 
uma longa exposição do projeto, seguida de um debate teórico que 
aprofundava todos os seus aspectos legais, Golbery sugeriu à ABRAVE 
que revisse o projeto, eliminando de seu documento tudo o que dissesse 
respeito à defesa do consumidor. Tais questões deveriam ser reguladas, 
oportunamente, pelo próprio governo. Com isso, o general se compro-
meteu a encaminhar pessoalmente a aprovação no poder Executivo.

Em 15 de março de 1979, João Batista Figueiredo assumiu a presi-
dência da República e, para garantir o cumprimento da promessa feita 
por Golbery, a ABRAVE concentrou todo seu poder de ação em Brasília. 

Para marcar sua presença e demonstrar sua força, 15 dias depois da 
posse do novo presidente, a entidade realizou, na Capital Federal, um 
dos maiores encontros de Concessionários, contando com a presença 
do ministro da Economia, do ministro da Indústria e Comércio e do 
Vice-Presidente da República, entre outras autoridades, com mais de 
700 Concessionários, como nunca unidos em defesa da Lei. Era o 1º 
Congresso Nacional da ABRAVE.

A demonstração de união da categoria pareceu ter dado certo. O 
presidente Figueiredo ratificou as condições do Executivo para que o 
projeto fosse sancionado, solicitando que fossem eliminados os pontos 
relativos à defesa do consumidor e que a lei fosse resumida ao máximo.

Para evitar dois projetos relativos ao tema (a Anfavea também 
havia apresentado um projeto visando os mesmos objetivos, porém, 
defendendo interesses das indústrias), exigiu, ainda, que o novo projeto 
fosse redigido conjuntamente por Fábricas e Concessionários. As duas 
entidades deveriam se sentar à mesa e decidir, juntas, os rumos do setor.

Após três meses de reuniões entre ABRAVE e Anfavea, o documento 
estava pronto. Todas as ponderações da ABRAVE sobre o contrato de con-
cessão haviam sido acatadas. A nova Categoria Econômica era reconhecida 
e não mais era necessário temer a evasão de indústrias do País, já que seus 
representantes também estavam de acordo com os termos do projeto.

O novo Projeto de Lei foi apresentado ao Congresso, com pedido de 
urgência para sua aprovação, o que encurtava os trâmites já percorridos 
da primeira vez. Uma Comissão Mista, composta de Senadores e Depu-
tados, repetiu os pareceres favoráveis das Comissões anteriores. Câmara 
e Senado aprovaram o projeto e, enfim, no dia 28 de novembro de 1979, 
quando a década chegava a seu fim, a Lei nº 6.729/79 foi sancionada 
pelo Poder Executivo, com nome de Lei Renato Ferrari, em homenagem 
a um de seus mais destacados defensores.

Na solenidade de promulgação da Lei nº 6.729/79, em Brasília, Renato 
Ferrari acompanha assinatura do Presidente João Batista Figueiredo. 
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“Cumpre aliar-se a sabedoria intelectual ao conhecimento da 
realidade, em todas as suas gamas e matizes, na visão da vivência 
cada vez mais compreensivas do homem e da sociedade de que ele é 
princípio e fim, averiguando-se, a um só tempo, a ação das suas per-
fectibilidades que conduzem ao aprimoramento e à atitude das suas 
imperfeições que, por vezes, se degradam em primarismos e abusos 
de toda ordem. Além do conhecer pelo conhecer, restrito ao plano 
puramente contemplativo, deve concretizar-se o conhecer para agir, 
no plano construtivo da civilização, impondo-se descobrir e solucio-
nar causas acima de apurar e mitigar efeitos, evoluir e revolucionar 
estruturas impróprias ao lado do trabalho de desenvolvimento de 
conjuntura, vencer obstáculos impostos por forças adversas e superar 
impotências e fragilidades”.

Foi com este pensamento que Renato Ferrari realizou seu pro-
nunciamento ao Presidente da República, João Figueiredo, durante 
o ato solene de sanção da Lei nº 6.729/79, no Palácio do Planalto, 
marcando, definitivamente, esta grande conquista dos empresários da 
Distribuição Automotiva. 

Vale ressaltar que a Lei Renato Ferrari, mesmo depois de 36 anos 
de sancionada e já atualizada, continua efetiva, moderna e adequada à 
realidade de mercado, sendo um exemplo estudado por diversos países 
que ainda não possuem legislação própria e que regulamente o setor. 

Com a entrada em vigor, a Lei reconheceu, na época, a ABRAVE 
(hoje, a Fenabrave), como a entidade civil representativa da Rede de Dis-
tribuição, por meio das Associações de Marca, que passaram a ser manda-
tárias legais para a celebração de convenções com suas marcas. Além disso, 
muitos pontos importantes na relação foram regulamentados, como a 
invasão de área, os contratos de concessão, políticas comerciais e estoques.

Em seu complexo de normas e cláusulas, o princípio fundamental da 
Lei foi o do equilíbrio jurídico entre partes, que operam pelo contrato 
de concessão comercial, diante da acentuada diferença econômica entre 
produtores e distribuidores.

1ª Convenção da Categoria

Depois de quatro anos da sanção da Lei nº 6.729/79, foi realizada a 
primeira Convenção da Categoria Econômica dos Produtores e da Ca-
tegoria Econômica dos Distribuidores de Veículos Automotores – mais 
uma etapa vencida pelo setor da distribuição na jornada de regulamen-
tação das relações comerciais entre indústria e Rede.

Considerada tão fundamental quanto a Lei, a primeira Convenção 
é formada por diversos dispositivos, que apresentaram novo patamar 
na disciplina conjunta e consensual da produção e da distribuição de 
veículos automotores “sem a qual não haverá paz, nem progresso, nem 
aprimoramento neste setor complexo e difícil”, comentou, à época, 
Renato Ferrari, que complementou: “Mas, o caminho da evolução exige 
que permaneçamos sentados à mesa das negociações, da qual temos a 
vivência das dificuldades e dos desencantos, mas também a certeza de 
que é a via de prevenção do desentendimento sempre prejudicial, e 
devemos neste caminho acelerar a velocidade das tratativas, sem perder 
de vista o direito do consumidor”, disse.

Algumas das principais 
conquistas
A Lei Renato Ferrari trouxe uma série de benefícios regulató-
rios nas relações entre fabricantes e concessionários. Entre 
alguns pontos trazidos pela Lei está a definição de:

• Área operacional para o exercício das atividades do 
concessionário, que não poderá operar além dos  
seus limites.

• Distâncias mínimas entre estabelecimentos de Conces-
sionários da mesma Rede, fixadas segundo critérios de 
potencial de mercado (Convenções de Marca passaram 
a estabelecer quais as distâncias mínimas).

• Na Primeira Convenção da Categoria Econômica dos 
Produtores e Distribuidores de Veículos Automotores, 
em seu Capítulo XVII, foram estabelecidas as normas 
para a comercialização de veículos por meio das vendas 
diretas. De acordo com o documento, além de descrever 
quem poderia comprar veículos diretamente da mon-
tadora, foram estabelecidos percentuais para que esta 
prática não prejudicasse o mercado e,principalmente 
o negócio da distribuição. Segundo o documento, no 
Artigo I, Parágrafo 2º, linhas a,b e c, o limite não poderia 
ser superior a entre 1%e 2%, dependendo da classe  
de veículo. 
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O Brasil dos anos 1980 foi marcado pelo aprofundamento da crise 
econômica e pela abertura política – duas categorias que, até aquele 

momento, todos supunham incompatíveis. Ambas haviam sido geradas 
no apagar das luzes da década anterior. A crise do petróleo, de 1979, deu 
o alarme econômico. Já no plano político, o presidente Ernesto Geisel e 
o ministro Golbery começaram a articular a saída dos militares do poder.

Mas, enquanto a abertura política foi lenta e gradual, a crise econô-
mica veio rápida e incontrolável. A dívida externa explodiu, ainda em 
1980. Em 1981, o início da guerra entre Irã e Iraque fez o mundo ficar 
ainda mais apreensivo com os destinos do petróleo mundial. No ano 
seguinte, com os reflexos da moratória mexicana, os empréstimos exter-
nos ficaram ainda mais difíceis. No Brasil, a inflação chegava a 110%, e 
ainda pioraria muito no decorrer dos anos. As taxas de juros dispararam, 
penalizando todos os setores da economia nacional.

José Edgard Pereira Barretto Filho – 1980 a 1984

As Convenções de Marca
A Distribuição de Veículos, como um verdadeiro termômetro da 

economia, sofreu as consequências deste contexto de crise e insegurança. 
O ano de 1981 ficaria para a história como um dos piores anos da indús-
tria, que produziu apenas 67% do que havia produzido no ano anterior. 

O enfrentamento das dificuldades características da chamada 
“década perdida”, aliado à inauguração de uma nova fase na evolução 
da Distribuição de Veículos no Brasil, por conta da Lei nº 6.729/79, 
marcaram os anos 1980 como um dos períodos mais intensos da 
história da ABRAVE.

Se grandes vitórias políticas tinham sido conquistadas, financei-
ramente, os membros da categoria também tinham se fortalecido. O 
capital social dos Concessionários vinha crescendo – fato registrado em 
todas as análises da época. A Rede de Distribuição nacional atingia a boa 
marca de 3,5 mil Concessionários, e continuaria crescendo ao longo da 
década, apesar da crise econômica brasileira.

Ainda em 1980, foi eleita a nova diretoria executiva nacional da 
ABRAVE, com a posse de José Edgard Pereira Barretto, que iniciava 
sua gestão com um grande desafio: era preciso celebrar as Convenções 
entre Fabricantes e Concessionários para regulamentar a Lei, e também 
as Convenções no interior de cada marca.

Apesar de jovem, tendo sido eleito presidente da ABRAVE aos 
46 anos de idade, José Edgard Pereira Barretto Filho já acumulava 
experiência como um dos fundadores da ABRAVE, onde atuou como 
vice-presidente em diversas gestões, além de ter sido presidente de sin-
dicatos ligados ao comércio. Sua experiência ajudou as 14 Associações 
de Marca, existentes à época, a atuar com relação às suas marcas, tendo 
o apoio e a orientação da ABRAVE. 

Todos esses novos acordos, porém, não significavam o fim dos 
contratos de adesão. Nunca foi o objetivo da entidade negar os direitos 
dos produtores, mas os antigos contratos precisavam ser racionalizados, 
garantindo, também, os direitos dos Concessionários. Durante quatro 
anos, a ABRAVE e a Anfavea discutiram o conteúdo da Primeira Con-
venção de Marcas. E, em 16 de dezembro de 1983, foi assinada a 1ª 
Convenção das Categorias. 

Remodelado, o 
periódico editado 
pela ABRAVE 
destacava a eleição 
de José Edgard 
Pereira Barretto 
Filho como o 4º 
presidente da 
entidade.
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Vencida a primeira etapa, imediatamente, se iniciaram os trabalhos 
para a Segunda Convenção. Simultaneamente, também surgiu um im-
passe que levaria alguns anos até se resolver e que tinha ligações muito 
próximas com a “queda de braço” entre fabricantes e governo: a margem 
de lucro de comercialização na Rede. 

A Lei nº 6.729/79 estabelecia que esta margem estaria expressa por 
um percentual incluso no preço de venda, fixado pelo produtor, e esta-
belecia, ainda, que o produtor não poderia reduzi-la unilateralmente. 
Porém, várias circunstâncias poderiam acarretar uma diminuição desta 
margem, entre elas, a criação ou o aumento de impostos, a criação de 
encargos sociais ou tributários.

Para resolver a questão, a ABRAVE defendia a criação de um dispo-
sitivo mantenedor da margem do Concessionário nos níveis acordados, 
recompondo-a, automaticamente, a cada variação negativa. Mas a 
Anfavea entendia que a proposta era impraticável porque, em primeiro 
lugar, o controle de preços do governo atingia o produto final, mas não 
os insumos industriais utilizados. Em segundo lugar, as demissões pro-
vocadas pela crise e o achatamento salarial haviam criado uma situação 
de greves e protestos entre os trabalhadores da indústria, o que tendia a 
encarecer seus produtos.

Banco de dados do setor

Nesta época, o setor já vinha lutando há algum tempo com alguns 
problemas, como o aumento do preço da gasolina, redução dos prazos de 
financiamentos e dos consórcios. Para tentar reverter esta situação, que 
dificultava a atuação das Redes, Edgard Pereira Barretto Filho comentou 
que o papel da ABRAVE, naquele contexto, seria o de proporcionar infor-
mação ao governo sobre o comportamento do mercado para que medidas, 
eventualmente necessárias, sejam tomadas.

Em suas declarações, o então Presidente da ABRAVE afirmava que 
pretendia introduzir uma pesquisa de mercado onde se tivesse, bem 
rápido, alguns dias depois do mês encerrado, as informações do compor-
tamento das vendas do mês anterior, seja em relação aos financiamentos 
(qual o volume financiado e em que condições de prazos), como quanto 
ao total de vendas, para que a ABRAVE tivesse uma projeção de com-
portamento de mercado.  Assim,  Pereira Barretto Filho deu início ao 
primeiro banco de dados do setor.

O encontro dos empresários da distribuição

O trabalho da ABRAVE não se restringia apenas às grandes questões 
da categoria. Todas as demais funções associativas precisavam continuar, 
como forma de assegurar a união e a atividade de seus membros.

Assim, em 1983, ainda como parte da estratégia da união da catego-
ria, a ABRAVE promoveu o I Encontro dos Empresários da Distribuição 
de Veículos. Intitulado “Gestão da Empresa Distribuidora: Planejamen-
to em Tempo de Crise”, o encontro aconteceu no Grande Hotel, em 
Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, e reuniu os 100 maiores 
empresários do setor para uma reciclagem intensiva. Diversas palestras 
foram ministradas por especialistas, que abordaram a necessidade da mo-
dernização tecnológica na concessionária, no novo perfil de consumidor, 
atendimento telefônico e relações públicas, além da recessão econômica 
e seus impactos no setor.

Em 1980, a VW lançou a primeira versão do Gol,  
sucesso de vendas no Brasil.

Eduardo Saddi, Francisco João Caltabiano,  
José Edgard Pereira Barretto Filho e Alencar Burti.
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Dando continuidade aos esforços da entidade para a união da Cate-
goria dos Distribuidores, em 1985, já sob a gestão de José Carlos 

Gomes de Carvalho, a ABRAVE promoveu outro congresso, em Brasília. 
Nele, 11 ministros de Estado foram palestrantes. O próprio José Sarney, 
então presidente em exercício, marcou presença no encontro. Tamanho 
prestígio no meio governamental mostrava que a ABRAVE fortalecia, 
cada vez mais, a sua imagem, ao mesmo tempo em que ampliava seus ho-
rizontes, fazendo com que o Setor da Distribuição, ao lado da indústria, 
fosse reconhecido como um dos pilares do desenvolvimento nacional.

Como uma das consequências desse novo posicionamento, a diretoria 
da ABRAVE decidiu que a entidade deveria se envolver, diretamente, na 
Assembleia Nacional Constituinte. Afinal, a atividade associativa havia 

José Carlos Gomes de Carvalho – 1984 a 1988

Concessionários na política
permitido a formação de líderes da maior competência e, ao invés de 
eleger representantes estranhos ao meio, optou-se por investir na eleição 
de porta-vozes integrantes da própria classe.

Mais uma vez, a ABRAVE mostrava sua força. Em fevereiro de 
1987, quando tiveram início os trabalhos da elaboração da nova Carta, 
trinta deputados federais eram Concessionários filiados à ABRAVE. E 
o próprio presidente da instituição, José Carlos Gomes de Carvalho, 
tornou-se suplente de senador.

Planos Econômicos

A força da ABRAVE e a credibilidade de seus propósitos estariam 
ameaçados na metade da década. O início de uma fase difícil estava 
ligado diretamente aos acontecimentos que mexeram com o país: o 
Plano Cruzado. Em fevereiro de 1986, com a economia apresentando 
inflação anual de 300%, o governo decidiu radicalizar em seu combate e 
congelou preços, reajustou salários, tomou medidas visando a retomada 
do crescimento, tanto no setor público como no privado.

Como forma de combater o excesso de moeda em circulação, um 
dos riscos do reajuste dos salários, e que poderia provocar um surto es-
peculativo, o governo limitou o crédito ao consumidor, proibiu leasings 
para pessoas físicas e diminuiu os prazos dos consórcios.

Tais medidas não foram suficientes para conter a explosão do consu-
mo e, assim como em muitos outros setores, houve superaquecimento 
da demanda por automóveis. A recuperação do poder de compra dos 
salários e o controle rígido dos preços de venda dos automóveis causa-
ram um aquecimento na demanda, enquanto a produção se mantinha 
em nível estável ou até menor. Em pouco tempo, faltaram carros para 
tantos consumidores. 

A escassez, por sua vez, beneficiava o comércio informal, que dribla-
va a fiscalização e encarecia o produto. Assim, a diferença entre o preço 
tabelado e o praticado no mercado transformou os automóveis em objeto 

A ABRAVE, por meio de seus líderes, possuía 
prestígio na área política.
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de especulação financeira. Muitas vezes, um usado, por exemplo, chegou 
a custar muito mais do que um novo, ao preço tabelado.

O governo lutava para impor as suas políticas, mas as distorções das 
próprias ações favoreciam os abusos. Muitos empresários da distribuição 
obedeciam à lei da oferta e procura e passaram a cobrar sobrepreço dos 
consumidores – mesmo com os esforços da ABRAVE em coibir esta 
prática, que fazia com que todo um setor fosse visto como inimigo 
perante ao governo e opinião pública. A imagem da entidade e do setor 
que representava, conquistada com tanto esforço e empenho ao longo 
de mais de duas décadas, estava ameaçada. 

Pela primeira vez na história, a ABRAVE se viu diante de uma encru-
zilhada: defender os interesses imediatos da categoria ou contribuir para 
o esforço nacional. Escolher o caminho errado poderia significar a perda 
de todas as conquistas anteriores, portanto, a entidade optou por colocar 
em funcionamento um serviço telefônico chamado “disque ágio”. 

Por meio dele, qualquer pessoa poderia denunciar a prática de ágio 
na Rede, desde que tivesse meios de provar. Depois de protocolada a 
denúncia, a própria ABRAVE se encarregava de encaminhá-la às autori-
dades competentes. Com isso, a entidade se alinhou ao esforço nacional 
de defender o consumidor.

Em julho de 1986, num minipacote apelidado de “Cruzadinho”, o go-
verno instituiu o empréstimo compulsório, visando restringir o consumo 
da classe média. A medida encarecia, entre outros produtos, os veículos e 

combustíveis, enquanto isso, o congelamento de preços vinha sendo pro-
longado excessivamente, à espera de que passassem as eleições daquele ano.

Somente após a votação, algumas intervenções mais agudas foram 
feitas na política econômica. Foi anunciado o plano “Cruzado II”, que 
aumentava todas as tarifas públicas e elevava os impostos sobre os pro-
dutos industrializados e, consequentemente, sobre sua comercialização.

A situação chegou a um ponto insuportável para os concessionários. 
Além de estarem arcando com o ônus da crise de abastecimento junto 
à opinião pública, eles não tinham, como os fabricantes, a opção de 
recorrer ao mercado externo, ainda mais ao verem suas margens reduzi-
das de forma consistente. O que pagavam aos fabricantes, somado aos 
impostos, era mais do que o preço de tabela com que vendiam veículos.

Reunidos em São Paulo, os distribuidores decidiram paralisar as 
compras junto às fábricas. Ao todo, foram 17 dias de concessionárias 
com portas fechadas. Embora radical, até contrariando a tradição de 
cordialidade com que a ABRAVE vinha atuando desde sua criação, a 
atitude deu resultado. Com o comprometimento do governo em achar 
uma solução para o problema, os concessionários conseguiram, em 
1987, que as montadoras repassassem aos distribuidores parte do ajuste 
de preços, recompondo as margens.

A ABRAVE sempre contou, em seus eventos, com a 
presença de autoridades e políticos.
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Em 1987, o Brasil decretou sua moratória ao FMI. Embora isso tenha 
sido um golpe fatal em sua imagem externa, o não pagamento dos 

juros internacionais iria, no futuro, suavizar a crise econômica brasileira. 
Naquele ano, as vendas de automóveis despencaram por volta de 33% 
em relação a 1986, numa relação direta com a queda do poder aquisitivo 
da população e a alta generalizada de preços.

Já em 1988, o cenário era menos catastrófico, onde a indústria previu 
crescimento da produção, em 100 mil unidades a mais naquele ano. Passa-
do o auge da crise de liquidez internacional, o Brasil concentrava esforços 
no combate à inflação. Os planos econômicos se sucederiam nos últimos 
dois anos da década, como o Plano Verão, Plano Bresser, entre outros.

Apesar da conjuntura tensa, a ABRAVE continuava criando soluções 
originais para seus problemas internos, da categoria ou do setor automo-
tivo. Em 1988, organizou um novo Congresso Nacional de Distribui-
dores de Veículos Automotores, na Capital Federal. Naquele ano, uma 
nova diretoria executiva tomava posse, quando foi eleito Alencar Burti.

Embora a entidade acumulasse conquistas significativas ao longo dos 
anos, chegava o momento da grande transformação, capaz de adequar 
a ABRAVE aos novos tempos que se anunciavam. Em primeiro lugar, 
era preciso um ajuste conceitual. Afinal, no momento de sua criação, 
a ABRAVE representava pouco mais de 2 mil concessionários indivi-
dualmente. Porém, mais de 20 anos depois, especialmente a partir do 
surgimento das Associações de Marca, englobando quase 3 mil con-
cessionários do País, a entidade havia passado a congregar as próprias 
Associações, muito mais do que cada concessionário individualmente. 
Mas, estatutariamente, continuava a ser uma associação, no mesmo 
patamar institucional das representantes de cada marca.

O presidente Alencar Burti entendia a necessidade de ampliar a área 
de atuação da entidade e, principalmente, de aumentar o número de par-
ceiros em prol do setor. Foi então que viajou por todo o Brasil pedindo o 
apoio de diversas entidades. Assim, em 1989, de associação, a ABRAVE 
se transformou em Federação e passou à Fenabrave – Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores. Essa transformação foi essen-
cial para a entidade por trazer mais independência e responsabilidade.

Alencar Burti – 1988 a 1992

Nasce a Fenabrave
Com a mudança de status para Federação, os empresários foram 

colocados diante das montadoras, mostrando que eram parte importante 
do sistema – uma conquista realizada depois de muito diálogo, pois a 
busca da harmonia e do sistema adequado não foi fácil. Mas a determi-
nação e o respeito que se tinha pela entidade fizeram com que cada um 
cedesse um pouco, para que todos tivessem a unidade de produção e 
distribuição. A transformação da entidade provocou sua modernização 
e o realinhamento da atuação da Fenabrave, que se tornava cada vez 
mais forte e representativa. Essa reformulação interna ainda mostraria 
sua importância no final dos anos 80, que guardava mudanças decisivas 
nos rumos do Brasil.

A nova realidade para o mercado

Em meio a este cenário, incluindo o econômico, preocupante, em 
março de 1990, tomava posse o Presidente Fernando Collor, que mexeria 
com o Brasil por meio de um novo e radical programa de modernização 
econômica. Medidas Provisórias foram editadas, que decretavam o 
fim da reserva de mercado e inauguravam um novo modelo de desen-
volvimento no país, que pregava a diminuição do papel do Estado na 
atividade econômica como única forma de equilibrar as finanças.

Tais medidas, no entanto, faziam parte de uma nova filosofia de go-
verno, que não seria capaz de eliminar, imediatamente, o principal pro-

Em 1989, Alencar Burti posa em frente à primeira  
sede da Fenabrave, na Rua Itápolis.
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blema econômico do ponto de vista do cidadão: a inflação. Contra ela, 
o remédio imediato foi um confisco da liquidez de mercado, que atingiu 
todas as aplicações financeiras e, também, as cadernetas de poupança.

A abertura de mercado, somada às medidas batizadas de Plano Collor 
I ou Plano Brasil Novo, tinha reflexos diretos no setor automotivo. Desta 
vez, porém, o automóvel se transformaria numa espécie de símbolo do 
novo momento da economia nacional. Afinal, como o próprio Presidente 
da República levantava para a opinião pública, os automóveis brasileiros 
eram considerados “carroças”. Esta era uma forma agressiva de demonstrar 
o esgotamento do modelo protecionista, com a consequente baixa pro-
dutividade do setor, e a inadequação dos produtos oferecidos ao público.

De imediato, o Plano Collor I provocou uma interrupção das 
vendas, até que a população compusesse suas poupanças. Ocorreu uma 
retração generalizada da produção e a queda nas exportações. Houve, 
ainda, muitas demissões nas empresas automobilísticas e, consequente-
mente, o acirramento nas relações entre os sindicatos de trabalhadores e 
os fabricantes. Gradativamente, porém, as vendas foram se recompondo, 
voltando aos patamares normais, e terminaram o ano de 1991 na faixa 
de 960 mil unidades.

A transformação da ABRAVE em Fenabrave, e o fortalecimento 
econômico que se seguiu foram circunstâncias salvadoras para que a 
entidade conseguisse atravessar o momento difícil do País. Em 1990, 
como forma de utilizar o dinheiro retido pelo Plano Collor e, simulta-
neamente, de servir os interesses dos distribuidores, a Fenabrave adquiriu 
uma sede em Brasília, além da sede em São Paulo, na Rua Itápolis.

Ameaças à Lei Ferrari e o papel da Fenabrave

Apesar das novas conquistas, um mal-entendido com o governo 
ameaçava a categoria. Na ânsia de eliminar privilégios protecionistas 
de todos os segmentos da economia nacional, a equipe econômica da 
presidência entendia que o conteúdo da Lei Ferrari era cartorial, uma vez 
que determinava, por exemplo, a delimitação territorial para a atuação 
das Redes. Por conta dessas interpretações, por três vezes, a Lei esteve 
para ser revogada. Sem ela, porém, a Fenabrave e o Setor da Distribuição 
Automotiva retrocederiam 11 anos em sua história.

O então Presidente da República, Fernando Collor de Melo, en-
tendia que a Lei nº 6.729/79 feria a prática de livre mercado em alguns 

pontos, e a Fenabrave, presidida por Alencar Burti,acolheu a demanda 
do governo e trabalhou na alteração da Lei, que foi modificada pela 
Lei nº 8.132/90.

“A Ministra Zélia Cardoso de Melo entregou um bilhete a um 
político solicitando o cancelamento da Lei. Tive conhecimento deste 
pedido e, prontamente, ao lado de Renato Ferrari, e outros líderes do 
setor, trabalhamos para reverter a situação e atualizar os pontos de con-
flito com o governo”, relembra Alencar Burti, em entrevista concedida 
à Revista Dealer, da Fenabrave, em junho de 2013. 

Imediatamente, a entidade tratou de demonstrar ao governo a vital 
importância da Lei, o que exigiu intensa mobilização política. Ao final dos 
entendimentos, dos 33 artigos da Lei, sete foram modificados e apenas 
um revogado. De qualquer forma, a reedição da Lei foi uma importante 
vitória, pois mantinha a preservação dos ideais de equilíbrio contratual.

Na visão de Alencar Burti, a mudança mais importante da Lei  foi 
no artigo quinto, que passou a prever, para o consumidor, o direito de 
adquirir o bem, objeto da concessão, no local que melhor lhe convier. 
Assim, permaneceu vedada, ao concessionário, a atuação fora de sua área 
operacional, ou seja, o cliente passou a poder comprar na concessionária 
de sua escolha, ficando esta, sujeita, apenas, à indenização dos serviços de 
assistência técnica em garantia, prestado por seu colega de Rede, situado na 
região do comprador, conforme seja estipulado na Convenção de Marca.

A chegada de novas marcas, que ampliou a competitividade ao 
apresentar veículos com maior evolução tecnológica e maior prazo de 
garantia, provocou uma revolução no setor. Nesta época, o volume de 
concessionárias encolheu de quase 6 mil para 4,5 mil.

A Fenabrave, sempre atenta às tendências, iniciava, nesta época, 
um movimento interno de modernização de diversas áreas. Uma das 
mais importantes foi a busca da criação da Fenacodiv, uma federação 
que reuniria os sindicatos estaduais da categoria dos distribuidores, que 
existiam desde os anos de 1980, e atuavam paralelamente à ABRAVE/
Fenabrave, especialmente nas questões trabalhistas e sindicais.

Alencar Burti e a Ministra Dorothea Werneck.
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Sergio Antonio Reze – 1992 a 1998

Fortalecimento político, 
visibilidade e profissionalismo

Diante de um mercado em ebolição, a gestão da Fenabrave entre os 
anos de 1992 a 1998, foi marcada pela atuação assertiva de Sergio 

Antonio Reze, que já acumulava experiência associativa como presidente 
da Assobrav (Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen), e com 
presença constante também na Federação.

Câmaras Setoriais

A participação da Fenabrave na elaboração de uma política para o 
setor seria evidenciada na sua atuação nas Câmaras Setoriais. Instaura-
das ainda na década de 80, as Câmaras foram convocadas pelo governo 
junto a alguns setores econômicos de maior relevância, entre eles  
o automobilístico. 

Naquele primeiro momento, porém, as Câmaras eram meros 
instrumentos de controle de preços, sendo compostas pelo governo e 
representantes da indústria.

A Câmara do Setor Automotivo ganhou novos integrantes: re-
presentantes da indústria, do setor de autopeças, dos trabalhadores e, 
também, da Fenabrave. Todos os segmentos deveriam sentar-se juntos à 
mesa para discutir, propor e indicar caminhos de conciliação. A primeira 
reunião foi realizada em dezembro de 1991 e, nos dois anos seguintes, 
este debate iria demonstrar sua importância para a definição das novas 
políticas industriais.

O Sistema de Consórcios, aliado da distribuição de veículos, tam-
bém sofreu mudanças em 1992. Contando com a interferência de Sergio 
Reze, que na época acumulava a presidência da Disal Consórcios, o 
Banco Central, que assumia a fiscalização do Sistema no lugar da Receita 
Federal, passou a conhecer melhor o funcionamento do consórcio, e 
adotou medidas de saneamento do setor.

Como parte dessas discussões da Câmara Setorial, no Seminário de 
Reestruturação e Modernização do Setor Automotivo Brasileiro, ficou 

definido que os preços ao consumidor de automóveis e comerciais leves 
seriam reduzidos em 22%. Cada parte aceitou diminuir um pouco sua 
margem, sendo que a dos Concessionários baixou 2,5%. O governo, 
por sua vez, permitiu o crescimento dos consórcios, aumentando o 
crédito ao consumidor e diminuindo a carga tributária para incentivar 
a produção dos chamados “carros populares”. O acordo visava proteger 
salários e empregos, tendo em vista a forte venda de importados que 
ameaçava desestabilizar a produção nacional. Ao todo, naquele ano, 
foram vendidos 1.073.761 veículos automotores, tendo especial recep-
tividade os populares.

Em audiência histórica, o presidente da Fenabrave, Sergio Reze, 
acompanhado do presidente da Assobrav, João Claudio Pentagna 
Guimarães e do assessor jurídico das entidades, Luiz Eduardo Lopes da 
Silva foram recebidos pelo Presidente da República, Itamar Franco, para 
assinar o Acordo que daria vida ao Carro Popular.

Sergio Reze e Fernando Henrique Cardoso: atuação 
política para o desenvolvimento do setor.
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Vale ressaltar que o protocolo do Carro Popular foi assinado em feve-
reiro de 1993, num período de instabilidade da indústria automobilística 
brasileira, durante o governo do então presidente Itamar Franco, com o 
Imposto sobre Produtos Industriais - IPI simbólico de 0,1%. Equipado 
com motor 1000cc e despojado de acessórios, o acordo ajudou o setor 
a conquistar muitos consumidores. Apesar de ter firmado o acordo de 
permanecer até 31 de dezembro de 1996, o programa foi encerrado em 
fevereiro de 1995, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso 
elevou o IPI, que subiu de 0,1 para 7%, fazendo com que o preço saltasse 
de cerca de R$ 7.500,00 para cerca de R$ 12 mil na época. 

Com a participação da Fenabrave nas Câmaras Setoriais, a entidade 
conseguiu incluir grupos de trabalho, também, para os setores de cami-
nhões, ônibus, implementos rodoviários, tratores e máquinas agrícolas, 
além de motocicletas e automóveis.

Modernização Interna

Já instalada em nova sede, na Rua Almirante Pereira Guimarães, no 
bairro do Pacaembu, em São Paulo, a Fenabrave deu posse a uma nova 
diretoria, da qual Sergio Antonio Reze foi eleito presidente.

Nos períodos anteriores, a entidade tinha se fortalecido politica-
mente, transformando-se em Federação e era chegado o momento de 
acelerar ainda mais sua modernização. Naqueles primeiros anos de 1990, 
também ampliou sua estrutura interna. Procurou se manter com uma 
estrutura enxuta, otimizando e profissionalizando os serviços oferecidos 
aos filiados sem, com isso, aumentar o número de funcionários. O nú-
mero de assessorias específicas aumentou, bem como o de Comissões de 
Trabalho, referentes aos mais diversos assuntos de interesse da categoria.

Mas a grande guinada na atuação da Fenabrave foi o desenvolvi-
mento de uma nova forma de atuação e uma nova amplitude de reflexão 
quanto aos destinos da categoria e do País. A Fenabrave tinha tudo para 
participar dos debates sobre as grandes questões nacionais. Não apenas 
para analisar, apoiar ou enfrentar as propostas alheias, mas inclusive para 
formular suas próprias sugestões. Cabia a ela, como categoria econômica 
de destaque, ajudar a formular um novo Brasil.

Com isso em mente, foi elaborada a primeira versão do “Projeto 
Solução”, que apresentava propostas do setor para colaborar no de-
senvolvimento social do País, principalmente por meio da capacitação 

profissional, em vários níveis. O projeto foi enviado ao então Presidente 
da República, Itamar Franco, mas não chegou a ser colocado em prá-
tica, apesar dos esforços da Fenabrave. Mesmo assim, o projeto não foi 
esquecido e era um claro exemplo do novo estilo de ação da entidade.

Participação política e profissionalização

Entre os anos de 1992 a 1994, a Fenabrave atuou fortemente no 
avanço da participação política da entidade, seja junto ao governo como 
em relação a entidades congêneres, assim como ampliou a profissionali-
zação da entidade com a contratação de assessorias externas e a formação 
de comissões estratégicas que alicerçassem suas ações e objetivos.

Entre as metas traçadas e estabelecidas entre a presidência e a 
Diretoria Executiva da época, estavam pautadas reuniões periódicas e 
calendarizadas da presidência com os demais representantes do órgãos 
diretivos da Fenabrave, a realização do Congresso a cada dois anos, 
adequação da Convenção das Categorias Econômicas às modificações 
da Lei Renato Ferrari, incremento das informações do setor ao mercado, 
realização de coletivas mensais de imprensa, edição de revista bimestral e 
boletim quinzenal, contatos com entidades congêneres como Anfavea, 
para a discussão de assuntos ligados ao pós-vendas (peças e serviços), e 
outras ligadas a Consórcio, em busca da desregulamentação do Siste-
ma, e a criação do chamado Instituto Fenabrave de Desenvolvimento 
Empresarial, que passaria a promover ações de treinamento, marketing 
e estudos econômicos e jurídicos sobre o setor.

Seguindo as diretrizes propostas, a entidade realizou, em outubro 
de 1993, o V Congresso Nacional dos Distribuidores de Veículos Au-

Na primeira gestão de Sergio Reze, foi inaugurada a 
atual sede da Fenabrave, na Avenida Indianópolis.
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tomotores e, contando com o apoio da USP, manifestou sua posição 
sobre a Revisão do Sistema Tributário, Desenvolvimento Regional 
Sustentado, Desenvolvimento Tecnológico, Política Agrária com Volta 
ao Campo, Matriz Energética e Transportes, Sindicalismo Brasileiro, 
Competitividade do Veículo Brasileiro, Mercosul e a Concessionária de 
Veículos do Futuro, num total de 31 seminários realizados e que foram, 
posteriormente, compilados em uma publicação denominada “Em busca 
do tempo perdido”, que serviu de base para a atuação da Fenabrave.

Como desdobramento do Projeto Solução, a entidade se propôs a 
colaborar na resolução de problemas sócio-econômicos do País, passan-
do a contribuir para a formação da mão-de-obra de menores carentes. 
Para isso, foram desenvolvidos convênios com a Prefeitura de Sorocaba, 
Governo do Estado de São Paulo, UNICEF, SENAI, SENAC, SEBRAE 
e FAAP, sendo que, com a Fundação Armando Álvares Penteado, a en-
tidade criou, também, o Curso de Especialização em Administração de 
Distribuidoras de Veículos Automotores, iniciado em 1994.

Outros acordos ampliaram a participação política da Fenabrave 
no cenário nacional. Com a Petrobras, a entidade celebrou convênio 
para promover, junto à Anfavea e Sindipeças, campanha nacional de 
racionalização do uso de derivados de combustíveis e do gás natural.

A Federação também se envolveu no Conselho Político da Ação 
Empresarial, em prol da revisão Constitucional que, na época, foi 
considerada vital para a consolidação do Plano Real, assim como atuou 
junto ao BNDES para ampliar recursos do FINAME para caminhões. 
Junto ao Governo Federal, pleiteou a prorrogação da isenção do IPI para 
tratores e máquinas agrícolas, fato que fez com a produção saltasse de 
14.808 unidades em 1992, para 23.621 em 1993, com evolução para 
40 mil unidades no ano seguinte.

Também as motocicletas foram beneficiadas pela atuação da Fena-
brave, que conseguiu a equalização e redução de alíquotas do ICMS para 
o segmento, o que impulsionou as vendas que, em 1992, registraram 
53.450 unidades, passando a 67.996 em 1993, subindo para 110.000 
em 1994.

Para automóveis, a atuação da Fenabrave, e suas regionais, junto 
aos Governadores de Estado e Secretários da Fazenda resultou em mais 
uma prorrogação da manutenção da alíquota de ICMS em 12% até o 
final de 1994.

Tendo em vista a abertura do mercado, que trouxe os veículos 
importados à realidade brasileira, a Fenabrave promoveu encontros 
com distribuidores de importados que passaram a se filiar à Federação. 
Entre as primeiras associações formadas estavam a ABRALADA (Asso-
ciação Brasileira de Distribuidores LADA), a ASSOKIA (Kia Motors) 
e a então denominada ASSOTOY (atual ABRADIT), representando a 
marca Toyota.

Ao final de 1993, o presidente da Fenabrave, Sergio Antonio Reze, 
foi eleito, também, presidente da Fenacodiv- Federação Nacional dos 
Concessionários e Distribuidores de Veículos, entidade registrada, ofi-
cialmente, em 1996, e que congrega todos os SINCODIV´s (sindicatos 
regionais), e também da ALADDA – Asociación Latinoamericana de 
Distribuidores de Automotores, entidade que representa o setor da dis-
tribuição de veículos na América Latina. Também a representatividade 
da Fenabrave ganhou amplitude, com a criação das Regionais Goiás, 
Tocantins e Mato Grosso do Sul, garantindo, assim, a cobertura de 
todo o Brasil.

Com a maior abrangência e profissionalização da Fenabrave, o 
setor ganhou mais visibilidade também junto à opinião pública e a 
seus associados. Como parte do planejamento da gestão, a assessoria 
econômica da entidade passou a desenvolver a publicação denominada 

Durante o V Congresso Brasileiro dos Distribuidores de Veículos 
Automotores, a Fenabrave obteve apoio sobre a Revisão do Sistema 
Tributário, Desenvolvimento Regional Sustentado, Desenvolvimento 
Tecnológico, Política Agrária com Volta ao Campo, Matriz Energética 
e Transportes, Sindicalismo Brasileiro, Competitividade do Veículo 
Brasileiro, Mercosul e a Concessionária de Veículos do Futuro, num 
total de 31 seminários realizados e que foram, posteriormente, 
compilados em uma publicação denominada “Em busca do tempo 
perdido”, que serviu de base para a atuação da Fenabrave. 
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“Desempenho do Setor da Distribuição”, cujos dados eram repassados 
aos associados da Federação e divulgados à imprensa nacional, que era 
subsidiada com artigos e entrevistas que tornaram a Fenabrave mais 
conhecida e com maior credibilidade no País.

Brasil vive a estabilidade econômica – 1994 a 1998

O Plano Real surgiu em 1994, em um ambiente econômico mundial 
de alta liquidez nos mercados financeiros desenvolvidos, em função do 
crescimento da economia americana, pela grande geração de riqueza 
nos seus mercados de capitais e em decorrência de um grande volume 
de comércio mundial.

No Brasil, o plano de estabilização se mostrou eficaz no controle da 
inflação mediante a liberação de nossa economia ao comércio mundial, 
especialmente às importações, com uma taxa de câmbio que apresen-
tava expressiva aceitação da nossa moeda frente ao dólar. O volume de 
importações aumentou devido à demanda provocada pelo crescimento 
da renda, ocorrido a partir da queda da inflação.

Com isso, observamos um período de crescimento econômico, 
devido ao endividamento externo e aos investimentos diretos externos 
feitos em nosso setor produtivo e ao aumento de consumo, ainda que 
diante de uma política de juros reais elevados.

Entre 1994 e 1998, a política econômica foi desenhada para que a 
taxa de câmbio fosse responsável pela administração dos preços e a taxa 
de juros tinha a responsabilidade de equilibrar o balanço de pagamentos.

Como o aumento expressivo do consumo interno passou a ser enca-
rado como uma ameaça potencial ao Plano Real, o governo adotou, em 
1995, medidas restritivas ao consumo, proibindo a utilização de cartão 
de crédito, sistemas de leasing e financiamento, atingindo, também, o 
Sistema de Consórcios. Os mecanismos de crédito foram sendo retoma-
dos aos poucos, e os financiamentos voltaram a ser liberados em 1996, 
ainda que mediante uma taxa de 15% de IOF.

Entre novembro de 1997 e julho de 1998, no entanto, o Brasil sofreu 
os reflexos das duas Crises Asiáticas e dos problemas enfrentados pela 
Rússia, fazendo o Governo baixar medidas de preservação da moeda, 
elevando a patamares altíssimos as taxas de juros e revendo os incentivos 
de IPI oferecidos aos automóveis que, como consequência, tiveram seus 
preços reajustados na média de 5%. Em outubro de 1998, o Plano Real 

passou por grande turbulência, o que se refletiu, no início do ano se-
guinte, com a primeira maxidesvalorização do Real em relação ao dólar.

Rumo aos anos 2000

Diante dos novos rumos econômicos e das decisões políticas que 
impactaram no setor automotivo, a Fenabrave, entre os anos de 1992 a 
1998, se preparava para ser a Entidade do Ano 2000. Uma instituição 
que, como afirmava o presidente Sergio A. Reze na conclusão de seu 
Relatório de Gestão da época,  estaria muito mais voltada para os negó-
cios, para os interesses empresariais dos associados e sua representação 
enquanto categoria econômica, do que para o fortalecimento da sua 
imagem institucional e política.

Diante de uma nova dinâmica, o V Congresso Fenabrave, realizado 
em Brasília-DF, em 1994, adotou, como slogan, a obra de Marcel Proust, 
denominada “Em busca do tempo perdido”, numa clara referência à fru-
galidade do tempo. O evento apresentou propostas de desenvolvimento 
nacional, em todos os campos, e, a partir de então, a Fenabrave e o setor 
abriram-se para a sociedade.

Reuniões Clausura buscavam dar as diretrizes e o papel de cada um 
neste cenário, e caberia, às Associações de Marca, naquele momento 
de baixa nas vendas em função da maior penetração dos veículos im-
portados no país e das medidas de contenção de consumo, por parte 
do governo, guiar suas redes para uma administração eficaz de sua 
liquidez, buscando, sempre, caixa positivo, alertando os colaboradores 
para o custo diário do dinheiro e observando a saúde financeira acima 
da participação de mercado das marcas.

Entre 1992 e 1998, a entidade realizou três clausuras que procura-
ram preparar a categoria para as mudanças que se precipitavam sobre a 
sociedade brasileira e que exigiram uma nova postura do empresariado.

Luiz Antonio Fleury Filho contribuiu com 
as ações da Fenabrave para crescimento e 

representatividade da entidade no país.
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Da mesma forma, a entidade se aproximou dos órgãos de Defesa 
do Consumidor, assim como ampliou sua capilaridade política por 
meio das Regionais, que saltaram de 12 para 24 em seis anos, e seus 
relacionamentos locais.

Consciente de sua missão de ajudar as redes a se desenvolver em-
presarialmente, a Fenabrave adotou iniciativas arrojadas no caminho 
de projetos educacionais. Promoveu o curso de especialização em Ad-
ministração de Concessionárias, em nível de pós-graduação, por meio 
de parcerias com a FAAP e outras entidades de ensino de todo o País, 
estabeleceu convênios com o SEBRAE e SENAI para incrementar a qua-
lidade nas redes e organizou programas que orientavam as Associações 
de Marca sobre a certificação ISO 9000/9004 e 14.000. Além disso, 
desenvolveu o Projeto “Next-Drive” (núcleo de extensão universitária) 
que tinha, por objetivo, promover a discussão e aprofundar a análise 
dos principais temas que fazem parte do cotidiano das concessionárias.

Assim nasceu, em outubro de 1997, o PAC - Projeto de Admi-
nistração Cooperada, concebido para atender as novas Associações de 
Marca que estavam se formando em razão da liberação das importações 
de veículos, e que previa oferecer, na sede da Fenabrave, uma estrutura 
operacional, administrativa, financeira e de eventos dessas entidades, 
com custos compartilhados.

Novo Regime Automotor 

Em 1995, com o fim das Câmaras Setoriais e diante da alta aceitação 
dos veículos importados, que abalaram os fabricantes instalados no Bra-
sil, o Governo assumiu a condução do processo e, em dezembro daquele 
ano, promoveu um aumento radical das alíquotas para a importação de 
automóveis, protegendo as fábricas instaladas no país. A seguir, elaborou 
o chamado “Novo Regime Automotor”, que procurou incentivar a vinda 
de novas fábricas.

Diante dos novos fatos, a Fenabrave decidiu realizar, no início de 
1996, a chamada “Cruzada de Conscientização”, que pretendia realizar 
amplo debate junto às redes sobre os rumos do setor e o papel da Fena-
brave nesse contexto. Reunindo mais de 5 mil pessoas em diversas cida-
des brasileiras, a Cruzada envolveu não apenas titulares, mas gerentes das 
concessionárias, para que estivessem preparados para a competição entre 
marcas, em que seria necessário “reaprender” a gerenciar seu negócio.

O VI Congresso Fenabrave destacava, em seu tema, “A nova reali-
dade do setor e a relação com o consumidor”, numa clara mensagem 
positiva e de continuidade do negócio.

Procurando destacar os cases de sucesso, a Fenabrave lançou os prê-
mios“A Concessionária do Ano”e “Montadora do Ano”, que avaliavam, 
além da competência técnica, o comprometimento com a comunidade 
em que atuava a empresa. Na verdade, para a Fenabrave, uma empresa, 
uma instituição, uma entidade de classe não cumprem, verdadeiramente, 
o seu papel se não interagirem com a sociedade.

Foi assim que nasceu, em fevereiro de 1996, a proposta da Fenabrave 
para a criação do programa Comunidade Solidária, que seria desenvol-
vido pela então primeira-dama do Brasil, dona Ruth Cardoso, e por 
meio do qual as concessionárias, por intermédio da Fenabrave, doariam  
R$ 2,00, por veículo comercializado, ao Programa que capacitaria jovens 
em situação de risco. Num dos encontros realizados com Ruth Cardoso, 
Sergio Reze propôs que a primeira-dama envolvesse outras entidades no 
Programa, voluntariando-se a promover a reunião histórica que uniu CNI 
- Confederação Nacional da Indústria, FIESP - Federação das Indústrias 

Num dos encontros realizados com Ruth Cardoso, Sergio 
Reze propôs que a primeira-dama envolvesse outras 

entidades no programa Comunidade Solidária.
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A partir de 1996, mudam as bases de organização do Congresso 
Fenabrave. Até então realizados a cada dois anos, exclusivamente 
em Brasília-DF, e contendo um caráter político-representativo-ins-
titucional, o perfil, formato e local do evento foram alterados. Com 
o amadurecimento do regime democrático nacional, a abertura de 
mercado e as novas regras comerciais, a Fenabrave entendeu que 
era preciso mudar o conceito da maior reunião da categoria, que 
passaria a ser promovido anualmente e a ter, como exemplo, as 
convenções realizadas pela NADA - National Automobile Dealers 
Association, realizadas nos Estados Unidos,  cujo conteúdo era 
voltado para o negócio da “Concessionária de Veículos”. 

Da mesma forma, assim como ocorria com a NADA, seria criada a 
ExpoFenabrave, feira de negócios voltada à exposição de produtos 
e serviços para as redes de concessionárias.

Maturidade do Congresso e 
criação da ExpoFenabrave

do Estado de São Paulo, FEBRABAN- Federação Brasileira dos Bancos, 
FENASEG - Federação Nacional das Seguradoras, e a Confederação 
Nacional do Comércio, que aceitaram participar e contribuir, financeira-
mente, com o Comunidade Solidária.

A Federação também fortaleceu seu engajamento político e associa-
tivo até 1998. Por meio da Ação Empresarial, participava, ativamente, 
das discussões sobre Reforma Tributária e enviava, mensalmente, dados 
sobre o setor da distribuição de veículos ao Ministério da Fazenda, para 
que acompanhasse os entraves vividos pelo setor, além de atuar junto 
ao CONTRAN, FIPE e DENATRAN para a compilação adequada dos 
dados e estudos sobre o setor.  

Entre as relações internacionais, estabeleceu convênio com o ICDP 
- International Car Development Programme (instituto de pesquisa da 
Inglaterra e que comentava tendências mundiais do setor automotivo), 
intensificaram-se os encontros promovidos com a ALADDA,  Mercosul 
e outras reuniões internacionais. Sergio Reze foi eleito Presidente da 
ALADDA por três anos consecutivos.

Ainda em 1996, expandindo e fortalecendo suas bases, foi registrada, 
oficialmente, a Fenacodiv, braço sindical de representação dos interesses 
dos concessionários e responsável pela arrecadação de contribuições tra-
balhistas. Com ela, os Sincodiv´s (sindicatos regionais) também foram 
sendo estruturados em todo o Brasil.

Crise de rentabilidade mobiliza setor

Com os reflexos das Crises Asiáticas e Russa (iniciadas em 1997), 
as Redes de Concessionárias sofrem os impactos negativos sobre sua 
rentabilidade, fazendo com que a Fenabrave iniciasse a chamada “Cru-
zada de Mobilização”, promovida em maio de 1998 em todo o Brasil. 
O movimento era no sentido de resgatar a lucratividade das empresas, 
abalada em função das medidas restritivas adotadas pelo Governo, em 
outubro de 1997. Naquela época, as montadoras, que haviam reduzido 
sua produção, dentro do chamado “Pacto Brasil” pela preservação da 
moeda, uma vez superada a crise oriental, imediatamente incrementa-
ram suas linhas de montagem e os estoques das redes aumentaram em 
proporções nunca vistas. Com isso, as sucessivas promoções e concessões 
de descontos nas concessionárias tornaram as redes cada vez menos 
rentáveis e vulneráveis.

Na busca pela recuperação financeira das redes, a Fenabrave atua 
por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade e consegue liminar 
do Supremo Tribunal Federal para que os valores, pagos a maior, no 
ICMS, fossem restituídos. Da mesma forma, a entidade conquista plei-
to junto ao Bacen sobre financiamento para reforma de tratores, e luta 
pela ampliação dos prazos de consórcio (limitados a seis meses), CDC 
(limitado em três meses) e leasing (proibido até então), cujas conquistas 
são efetivadas em 1999.

Talvez a maior conquista do setor automotivo neste ano, e que 
contou com a atuação conjunta da Fenabrave e Anfavea, tenha sido a 
redução de cinco pontos percentuais do IPI para automóveis (incluindo 
veículos em estoque), obtida em 3 de agosto de 1998, e que estimulou 
a retomada de vendas de veículos no país. 

Também para estimular a comercialização de veículos e de renta-
bilidade das redes, a Fenabrave realizou negociações com bancos para 
fomentar o F&I nas concessionárias.

E, para que todos os pleitos e atuação da entidade fossem difundidos, 
fortalecendo a imagem do setor da distribuição de veículos junto ao 
governo, mercado e aos concessionários, a Fenabrave acelera suas ações 
de comunicação, por meio da Revista Dealer, Informe Fenabrave, Asses-
soria de Imprensa e criação do site da entidade, dando mais visibilidade 
à representatividade da categoria.
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No cenário econômico, a partir de 1999, a lógica foi invertida: 
o câmbio passou a ser responsável pelo equilíbrio do balan-

ço de pagamentos e a taxa de juros a monitorar o sistema de metas  
de inflação.

A desvalorização da taxa cambial brasileira forçou a adoção de me-
didas de curto prazo por parte das empresas instaladas no país, na ten-
tativa de reduzir os impactos nos negócios e nas estratégias empresariais 
na região. A apreciação do câmbio teve efeitos diretos sobre os preços, 
impactando na competitividade das exportações. Como consequência, 
além de renegociações de preços entre fornecedores e importadores, 
houve casos de empresas transnacionais que tendiam a redirecionar as 
operações para o Brasil.

O Brasil passou a ser uma das economias onde a produção e a 
demanda por veículos automotivos vinha sendo significativamente 
expandida. Apenas entre 1996 a 2002 foram inauguradas 22 novas 
fábricas automobilísticas no país, e a relação habitantes por veículo caiu 
de quase 12 para 8 no período.

Waldemar Verdi Júnior – 1998 a 2002

Presidência profissional e 
equilíbrio nas relações

Vale lembrar que o pico de produção foi em 1997, com mais de 
2 milhões de veículos fabricados, mas, em 1999, houve reversão para 
1,3 milhão de unidades, voltando a subir para uma média anual de 1,8 
milhão de automóveis até 2003. Tal instabilidade criou insegurança e 
comprometeu investimentos. 

A baixa lucratividade do setor automotivo nacional pôde ser explicada 
por vários fatores: fraco mercado interno, alto custo do crédito, elevada 
carga tributária setorial, crescentes custos industriais e apreciação cambial.

Com a queda nas vendas, e para reduzir os estoques da indústria e 
concessionárias, diversos Acordos Emergenciais foram sendo criados 
pelo Governo, contemplando a redução do IPI – Imposto sobre Produ-
tos Industrializados sobre os carros, na intenção de também preservar 
empregos no setor.

Novo estatuto e presidente executivo

Com as dificuldades enfrentadas pelas marcas no mercado nacional, 
o volume de concessionárias foi comprometido e o número de empresas 
encolheu, passando de 6.200, até 1995, para 4.500 em 2002. O mercado 
experimentou o primeiro ciclo da chamada concentração em grupos, 
fato também ocorrido nos Estados Unidos anos antes.

Na Fenabrave, uma nova gestão se iniciava e a profissionalização 
da entidade tomava novo rumo. Eleito ao final de 1998, e assumindo 
o cargo no início do ano seguinte, Waldemar Verdi Júnior conduziu 
a Reforma Estatutária, que modificou o exercício social da entidade, 
fazendo com que coincidisse com o ano civil, e ampliou o mandato dos 
dirigentes para três anos, de forma a se equiparar com o mandato da  
Fenacodiv. Da mesma forma, foi aprovada a contratação de um Presi-
dente Executivo remunerado, tendo sido escolhido, para o cargo, Hugo 
Maia de Arruda Pereira, ex-concessionário Volkswagen e o primeiro 
presidente da Assobrav (1972).

Waldemar Verdi Jr. participa de evento ao lado do vice-
presidente da República, Marco Maciel.
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Entre os pilares destacados no Relatório de Gestão da Fenabrave, 
entre 1998 a 2002, estiveram a profissionalização da gestão da entidade, 
a modernização da rede – pautada no desenvolvimento de projetos que 
pudessem apoiar a operação do concessionário-, e ações direcionadas na 
busca do equilíbrio da relação entre montadoras e redes de distribuição 
de veículos no país.

Nesse caminho, em janeiro do ano 2.000, a busca pelo equilíbrio 
na relação entre montadoras e redes de distribuição levou a Fenabrave 
a fazer uma representação junto à SDE/CADE (Secretaria de Direito 
Econômico e Conselho Administrativo de Defesa Econômica) contra 
as quatro montadoras veteranas (Ford, GM, VW e Fiat), por abuso de 
poder econômico, o que resultou no rompimento das relações entre 
Fenabrave e Anfavea na época.

Para auxiliar as redes em um período crítico de mercado, a Fenabrave 
desenvolveu, no ano 2.000, projetos como a criação do Portal Tela, por 
meio do qual concessionários e Associações de Marca cadastradas pode-
riam ter acesso a dados de mercado, com análises sobre o desempenho 
de cada segmento automotivo, de acordo com a sua região de atuação, 
além de análise de crédito de pessoas física e jurídica, a partir de parce-
rias criadas com empresas do ramo. Da mesma forma, transformou o 
site aberto (www.fenabrave.org.br) em um dos elos de comunicação da 
entidade junto ao consumidor final, governo e formadores de opinião, 
atualizando notícias do setor e divulgando, também, a Revista Dealer 
Online, que passou a ser eletrônica apenas.

Em outubro de 2001, como mais um ponto de suporte empresarial 
para as redes, foi criada a Universidade do Concessionário do 
Futuro, por meio da qual foram desenvolvidos conceitos de Gestão 
pelo Caixa, Transformação de Capital Congelado em Dinheiro em 
Caixa, e Concessionária Enxuta, este último se tornou um GUIA 
editado pela Fenabrave e distribuído aos concessionários. A entidade 
também emprestou sua expertise para que as Associações de Marca 
desenvolvessem suas próprias universidades, e a Assohonda foi a 
primeira a implantar a sua, em outubro de 2002, denominada de 
UAF - Universidade Assohonda Fenabrave.

Dentro do Projeto Peça Genérica, iniciado em agosto de 2002, a en-
tidade propôs que as redes adquirissem peças diretamente dos fabricantes 
de autopeças, sem a intermediação das montadoras, numa proposta de 
rentabilizar a área de pós-vendas das concessionárias.

Participação internacional

Expandindo os horizontes da entidade, em outubro de 2001, a  
Fenabrave tornou-se associada  da NADA- National Automobile Dealers 
Association (entidade que representa concessionários norte-americanos 
de automóveis), além da ATD - American Truck Dealers (que representa 
os concessionários de caminhões nos EUA), além de eleger Hugo Maia 
como presidente da ALADDA – Associação Latino Americana de Dis-
tribuidores de Automotores da América Latina no mesmo ano.

Pensando na união internacional da categoria, a Fenabrave, além 
de manter sua associação ao ICDP (iniciada em 1996) para promover 
pesquisas sobre o setor.

Congresso e ExpoFenabrave

Para reunir toda a categoria da distribuição automotiva, a Fenabrave 
realizou, entre os anos de 1999 a 2002, o IX, X, XI e XII Congresso e 
ExpoFenabrave. Entre os temas de cada edição, estiveram: “Ação Já”, 
em 1999, no evento realizado no Rio de Janeiro; “Da Caravela ao Au-
tomóvel”, em 2000, realizado na cidade de Salvador-BA; “O Setor da 
Distribuição na Era de Aquários”, que ocorreu, em 2001, em São Pau-
lo-SP, e “Equilíbrio e Modernidade no Setor da Distribuição”, também 
promovido na capital paulista, em 2002.

Nesse último, a entidade lança a ideia do projeto Fenabrave 2005, 
por meio do qual todas as Associações de Marca passariam a ocupar o 
mesmo prédio da Federação, numa única estrutura administrativa, o 
que acabou por não ocorrer.

Em um dos Congressos promovidos pela 
Fenabrave, Waldemar Verdi Jr. conta com a 

participação de Maílson da Nóbrega.
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Entre os anos de 2003 a 2005, o setor automotivo teve grande ex-
pansão no Brasil. Impulsionado pelo lançamento dos primeiros 

carros flex (2003), por novas marcas e pelos incentivos governamentais 
dos chamados Acordos de Redução Temporária de IPI, a indústria e o 
comércio de veículos tiveram crescimento expressivo. Os dados sobre os 
licenciamentos de veículos no Brasil, no período,mostram que o volume 
total de emplacamentos saltou de 2,3 milhões de unidades em 2003, 
para 2,8 milhões em 2005.

Diante de uma rentabilidade recuperada junto ao mercado, as redes 
passaram a nortear suas preocupações com questões internas do setor, e a 
Fenabrave, que teve a presidência de Assis Augusto Pires, no Conselho, 
e da permanência de Hugo Maia, na presidência executiva do triênio 
2002-2005, passou a percorrer a evolução de um caminho semeado nas 
gestões anteriores da entidade.

Assis Augusto Pires – 2002 a 2005

Avanço em continuidade
Entre os projetos de cunho empresarial, a entidade fortaleceu a 

Universidade do Concessionário do Futuro, que emprestou sua estru-
tura para a formação das Universidades Assodeere e ABAC, além da já 
criada Assohonda. Até o final de 2005, mais de 14 mil alunos ligados às 
concessionárias foram atendidos pela UCF. Como parte do projeto da 
Universidade, a entidade lançou a chamada Caixa de Ferramentas, por 
meio de vídeos e apostilas denominados Guias Práticos da Concessioná-
ria Enxuta, abordando temas como peças, vendas, internet, entre outros.

Mantendo os contatos internacionais, a Fenabrave dá um novo 
impulso para a avaliação do mercado, lançando a 1ª Pesquisa de Confor-
midade nas Relações com o Mercado, de acordo com o padrão adotado 
pela NADA nos Estados Unidos. Entre os anos de 2003 e 2004, duas 
pesquisas foram realizadas, assim como, também, a entidade passou a 
editar o Anuário Fenabrave da Distribuição de Veículos, divulgando a 
análise do desempenho de cada segmento automotivo no Brasil.

Na área de comunicação, os sites Tela e Org foram reformulados, 
e as edições online da Revista Dealer tiveram continuidade, acresci-
das dos Informes Econômicos, que passaram a ser mensais.

Na linha de frente da atuação política de mercado, a Federação 
retomou contatos com a Anfavea, no sentido de atuar contra as vendas 
diretas a frotistas, notadamente locadoras de veículos que, conforme 
denúncias feitas por Associações de Marca, na época, tinham vantagens 
diferenciadas junto às montadoras para o faturamento de veículos que, 
pouco tempo depois, eram revendidos ao mercado, fazendo concorrên-
cia considerada desleal pelo setor da distribuição.

Os Encontros Regionais e os Congressos e ExpoFenabrave foram 
mantidos entre os anos de 2003 e 2005. O XIII Congresso, denominado 
“Rentabilidade- Redescubra”, aconteceu em Porto Seguro-BA; o XIV 
Congresso foi realizado em 2004, em São Paulo-SP, no Anhembi, e teve, 
como tema, “Aprendendo com o sucesso”. Em 2005, o XV Congresso 
Fenabrave teve, como slogan, “Um mundo de oportunidades”, fazendo 
alusão ao bom momento vivido pelo setor no país.

Hugo Maia e Assis Augusto Pires, Presidentes Executivo e  
do Conselho, respectivamente, no triênio 2002-2005.
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Novamente sob o comando de Sergio Antonio Reze, a Fenabrave e 
o Setor da Distribuição de Veículos experimentam, entre outubro 

de 2005 e o final de 2011, momentos importantes em sua trajetória, 
considerada vitoriosa sob vários aspectos.

Entre os anos de 2006 e 2011, a economia brasileira e o setor au-
tomotivo passaram por fatos nacionais e impactos internacionais que 
compuseram um cenário de conquistas.

Os emplacamentos de veículos dobraram no período e tiveram 
crescimento em todos os anos, exceto em 2009, que sofreu impactos da 
crise econômica internacional, deflagrada em setembro de 2008, nos 
Estados Unidos. Os volumes de veículos emplacados passaram de 2,8 
milhões, registrados em 2005, para mais de 5,7 milhões de unidades, 
entre todos os segmentos somados, em 2011.

O Brasil foi destaque na indústria automotiva, passando da 10ª. 
Colocação no ranking mundial de automóveis para brigar pela quarta 
colocação, ao lado da Alemanha. Passamos pela consolidação dos veí-
culos bicombustíveis, tendo no etanol a grande vedete internacional, 
somando 15 milhões de veículos com tecnologia flex entre os anos de 
2003 a 2011, num total de 72% do mercado. Diante desse cenário, o 
Brasil passou a estar entre os principais debatedores mundiais sobre 
sustentabilidade e mobilidade urbana.

Com uma frota de veículos de cerca de 68,3 milhões de unidades 
registradas no país, até o final de 2011, sendo 12,7 milhões com mais 
de 20 anos de fabricação, um dos gargalos do setor permaneceu a Reno-
vação da Frota, tema que antecedeu os últimos triênios da Fenabrave e 
que norteou as discussões e propostas de projeto da entidade, mas sem 
solução ou receptividade por parte do governo até então.

Diante de um mercado aquecido, o primeiro triênio de mandato 
de Sergio Reze à frente da Fenabrave demandou, entre as plataformas 
de gestão, o fortalecimento da representatividade política da Federação 
em relação a entidades congêneres e órgãos governamentais. Com isso, 

Sergio Antonio Reze – 2005 a 2011

Retomada da Representatividade e 
Desenvolvimento Sustentado

foram restabelecidos e intensificados contatos importantes para gerar 
mais visibilidade para a entidade e o Setor da Distribuição, como a 
participação no CNDES - Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Governo Federal; no MBE - Movimento Brasil 
Eficiente; Ação Empresarial, entre outras, assim como a maior exposição 
junto à mídia e formadores de opinião.

Também um Coordenador Setorial foi contratado e as Comissões 
Setoriais foram retomadas na Fenabrave, atendendo aos pleitos das Asso-
ciações da Marca que demandavam que a Fenabrave deveria não apenas 
compor as discussões sobre decisões que afetassem todos os segmentos 
automotivos como, principalmente, que desenvolvesse mecanismos 
de consulta a cada um para que pudessem ser avaliados os principais 
gargalos de desenvolvimento setorial.

Nessa plataforma de gestão cooperada, a entidade manteve sua 
estrutura funcional, com algumas alterações importantes, tais como a 
realizada no segundo triênio desta gestão (2008-2011), com a extinção 
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do cargo de Presidente Executivo Remunerado e a inclusão do mesmo 
cargo, porém, sem remuneração e que passou a ser ocupado pelo em-
presário Alarico Assumpção Júnior.

Para que todas as propostas de gestão, anunciadas ao final de 2005, 
fossem realizadas, o primeiro triênio de Sergio Reze (2005-2008) foi 
de reorganização administrativa e financeira, visando a adequação da 
entidade aos novos desafios do mercado. Baseada numa estrutura mais 
enxuta e funcional, algumas áreas foram reformuladas, eliminadas fun-
ções que poderiam ser terceirizadas e feitas contratações importantes 
para viabilizar os projetos pretendidos, além de investimentos realizados 
para reformular e modernizar a área de TI da entidade.

Oscilações econômicas entre 2008 a 2011

Se entre os anos de 2006 a agosto de 2008 o Setor Automotivo 
experimentou o céu em resultados, pelo crescimento de dois dígitos 
anuais registrados no Brasil (16,9% em 2006, e 29,7% em 2007), a 
partir de setembro de 2008, o País e o Setor Automotivo vivenciaram 
seu mais forte abalo dos últimos anos, em função da Crise Econômica 
Internacional, deflagrada nos Estados Unidos a partir da falência do 
banco de investimentos Lehman Brothers.

Apenas o segmento de automóveis teve retração de 19,4% nas 
vendas do quarto trimestre do ano e, na tentativa de estancar a queda 
e conter as ameaças de desemprego no setor, o governo anunciou, 
em dezembro daquele ano, um pacote de incentivos, que estabele-
ceu a redução do IPI- Imposto sobre Produtos Industrializados e do  
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras para automóveis, vigente 
até o final de 2009.

Com as medidas adotadas, o setor apresentou aumento de 13,9% 
no acumulado do ano, mas os efeitos da crise foram mais acentuados 
em 2009, com o enfraquecimento da atividade econômica do Brasil, 
que abalou os segmentos de caminhões, ônibus, implementos, tratores, 
máquinas agrícolas e motocicletas, fazendo com que a Fenabrave atuasse 
junto ao BNDES para a implantação de programas como o Pró-Trator. 
Como resultado, a queda desses segmentos foi de apenas 0,12% em 
2009, e os segmentos de automóveis e comerciais leves continuaram 
positivos, crescendo 12,6% no ano.

O ano de 2010 foi de recuperação para todos os segmentos au-
tomotivos, que apresentaram aumento de dois dígitos, novamente. 
À exceção do segmento de motocicletas, o crédito foi ampliado aos 
consumidores de automóveis, que passaram a adquirir veículos com 
prazo de financiamento de até 80 meses, sem entrada. Assim, mesmo 
com o fim da redução do IPI, em março, a estabilidade da renda e 
os prazos de financiamento mais elásticos ampliaram as vendas de 
automóveis e comerciais leves, que chegaram a mais 12,4% sobre o 
ano de 2009. Os segmentos de caminhões e implementos rodoviários 
tiveram o maior aumento acumulado, chegando a um crescimento 
de 40% no ano.

Esse aumento de consumo fez com que o governo temesse a re-
tomada da inflação e, ao final deste ano, medidas macroprudenciais 
foram anunciadas pelo Banco Central, incluindo o aumento de capital 
necessário para operações de crédito com prazos superiores a 24 meses, 
elevação do compulsório sobre depósitos à vista e a prazo, entre outras 
regras restritivas que levaram à redução dos incentivos concedidos an-
teriormente até que, em janeiro de 2011, o governo anuncia o retorno 
da cobrança integral do IOF.

Em 2011, nova crise mundial ameaça o Brasil, com a insolvência 
de países como Grécia e problemas na Itália e Espanha, assim como o 
crescimento reduzido de 1,6% nos Estados Unidos.

O então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, proferiu palestra 
aos concessionários, em evento promovido pela Fenabrave.
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É nessa época que o governo anuncia o Plano Brasil Maior, que prevê 
medidas protecionistas à indústria automotiva nacional, contemplando 
o aumento do IPI, em até 30 pontos percentuais, para as marcas fora 
do Mercosul que tivessem índice de nacionalização mínima de 65%, o 
que impactava, principalmente, as marcas asiáticas instaladas no país. 
Consideradas radicais, as medidas foram afrouxadas pelo governo, que 
fez concessões a marcas que tinham planos de instalação de fábricas 
no Brasil, assim como reduziu a exigência de capital para instituições 
financeiras com operações e carteira com prazo inferior a 60 meses, 
voltadas a pessoas físicas.

Projetos e Ações

Contando com o apoio e expertise dos profissionais de cada departa-
mento ou assessoria externa da Fenabrave, a entidade alavancou diversos 
projetos entre os anos de 2005 a 2011, acompanhando as necessidades 
políticas e empresariais do setor.

Como parte da assessoria econômica, além do contrato que previa 
o envio de dados de emplacamentos de veículos pelo DENATRAN, 
a Fenabrave celebrou novo contrato para o fornecimento de dados de 
transferência de veículos de usados, passando a contar com o maior 
banco de dados de usados do mercado. A entidade também passou a 
fazer parte do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.

A área de comunicação também foi fortalecida, a partir de assessoria 
externa que possibilitou o aumento da visibilidade da entidade e do setor 
na mídia, por meio da assessoria de imprensa e de coletivas bimestrais, 

redação de artigos e encontros de relacionamento com os principais 
formadores de opinião do país, incluindo eventos internacionais, como 
as convenções da NADA, para as quais um pool de imprensa passou a ser 
convidado a participar, por intermédio da Fenabrave. A partir de 2007, 
a Revista Dealer retomou seu projeto impresso, passando ganhar mais 
conteúdo e a ser editada em inglês também, tendo suas edições em ver-
são eletrônica, para acesso no site da entidade. Para alavancar o público 
participante dos Congressos e ExpoFenabrave, a área de comunicação 
também desenvolveu Informativos específicos, assim como a entidade 
inaugurou espaço nas redes sociais, com a reformulação dos portais e a 
inclusão de notícias veiculadas, também, no twitter e facebook.

As relações institucionais ganharam nova expressão e a maior proxi-
midade da Fenabrave em reuniões e eventos nacionais e internacionais, 
o que agregou, à entidade, novas e importantes alianças junto ao setor. 
Foram fortalecidos relacionamentos junto à Anfavea, Abraciclo, ABAC, 
Sindipeças, Acrefi, Febraban, além de entidades internacionais como 
NADA, ALADDA e demais entidades representantes de países da 
América Latina, Europa e Ásia.

Sergio Reze assina acordo com o presidente da NADA 
para trazer o Grupo dos 20 para o Brasil.

Sergio Reze participa de encontro com líderes da ALADDA.
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A atuação em assuntos governamentais talvez tenha sido uma das 
principais forças de representatividade da entidade entre os anos de 2006 
a 2011. Procurando e sendo procurada por órgãos governamentais, auto-
ridades políticas de todas as esferas, a Federação foi consultada e passou 
a participar de todas as decisões que afetavam, direta ou indiretamente, 
o Setor da Distribuição de Veículos no país. Reuniões constantes com 
o BNDES foram realizadas em busca de novos programas como o PSI 
que teve sua taxa reduzida de 7,5% para 5%, assim como audiências 
regulares com ministros, secretários e a própria Presidência da República 
foram sendo regularmente agendados, tanto no sentido de a Fenabrave 
se fazer ouvir a respeito de pleitos para o setor, como simplesmente para 
reforçar a importância da categoria para o desenvolvimento do País.

As sementes de assuntos que foram sendo, posteriormente, desenvol-
vidos pelas próximas gestões, tiveram sua gestação inicial entre os anos 
de 2005 e 2011. Este foi o caso da exigência legal do livro de registro 
de movimentação nas concessionárias, combatido pela Fenabrave, que 
pleiteou, desde o início, que o mesmo fosse feito em formato eletrônico.

Outros temas, como Vendas Diretas e a necessária Renovação da 
Frota também foram amplamente debatidos pela entidade junto à An-
favea e ao governo nesse período. Como resultado, as Vendas Diretas 
tiveram maior equilíbrio a partir da decisão legal de que as locadoras 
somente poderiam comercializar os veículos adquiridos junto às mon-
tadoras, após 12 meses da data da compra.

Universidade e Programas Especiais

Auxiliar as concessionárias a obter, por meio de novas ferramentas de 
gestão e da qualificação profissional de suas equipes, melhores resultados 
em rentabilidade e na satisfação dos clientes, foi balizador para o desen-
volvimento do Projeto Educacional da Fenabrave entre 2006 e 2011.

Criada em 2001, a Universidade do Concessionário do Futuro rece-
beu, em 2008, nova roupagem, passando a ser denominada Universidade 
Fenabrave e passando a contemplar novos formatos de ensino, incluindo 
o ensino a distância aos cursos presenciais.

Por meio de parceria tecnológica, foi criada a TV Fenabrave, como 
parte dessa estrutura de ensino, e as Associações de Marca, Regionais e 
Sincodiv´s e concessionários foram estimulados a implantar antenas de 
captação para receber, em suas estruturas, por meio de satélite, toda a grade 
de cursos e treinamentos voltados a seus colaboradores, proporcionando, 
ainda, a possibilidade de estreitar distância na comunicação junto aos 
associados. As Associações de Marca também puderam, por meio da TV 
Fenabrave, desenvolver suas próprias TVs, cujo conteúdo poderia ser 
customizado e criptografado de acordo com os interesses de cada marca.

Com cursos e disciplinas voltados tanto ao corpo de dirigentes e 
executivos, como às equipes das concessionárias, o Projeto Educacional 
evoluiu com parcerias importantes junto a instituições de ensino como 
FAAP, TREVISAN e ESPM, incluindo opções de MBA.

Por meio da TV Fenabrave, a entidade levou mais conhecimento à rede.  
Ao lado, Sérgio Reze entrega Prêmio Marca Mais Desejada ao presidente da VW, 

Thomas Schmall, junto com o presidente da ASSOBRAV, Mauro Saddi.
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Entre os Projetos Especiais, a Pesquisa de Relacionamento com o 
Mercado, que até 2006 era realizada anualmente e de acordo com as 
ferramentas e diretrizes da NADA, passaram a ser formuladas a cada 
semestre, atingindo melhor o intuito de avaliar a postura dos concessio-
nários na condução do negócio em parceria com a montadora, podendo 
mensurar o grau de satisfação do distribuidor com relação ao fabricante 
de sua marca.

Como extensão dessa Pesquisa – que passou a ser integralmente 
nacionalizada e aplicada pela Sheuer Consultoria, em 2009, a Fenabrave 
cria o Prêmio A Marca Mais Desejada, cuja entrega acontece durante 
os Congressos Fenabrave, criando ampla expectativa por parte de mon-
tadoras e suas redes.

A Comissão de Novas Lideranças também foi criada, em 2007, para 
embasar o pensamento associativo das novas gerações de empreende-
dores das concessionárias, assim como o GRUPO dos 20, praticado há 
mais de cinco décadas pela NADA, foi trazido, por meio de convênio 
assinado com a Fenabrave, para atender aos concessionários brasileiros 
de porte de vendas semelhantes e não concorrentes entre si, e que passa-
riam a ter seus dados analisados para que as melhores práticas pudessem 
ser compartilhadas.

Força dos Congressos

Para reforçar a amplitude do setor junto ao mercado e aos gover-
nantes, a Fenabrave profissionalizou ainda mais a organização dos 
Congressos e ExpoFenabrave realizados no período.

Em 2006, o XVI Congresso Fenabrave aconteceu em São Paulo, 
simultaneamente ao Salão Internacional do Automóvel, favorecendo o 
estreitamento entre a entidade e as montadoras, além de garantir maior 
presença de público concessionário no evento. 

Fernando Henrique Cardoso realiza Palestra Magna de 
Abertura do XXI Congresso & ExpoFenabrave.
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No ano seguinte, o XVII Congresso aconteceu na cidade de 
Curitiba-PR, local escolhido, também, para o XVIII Congresso, no ano 
de 2008, e inaugurou a participação de um CEO mundial de montadora 
no evento, contando com a palestra magna de Carlos Ghosn, da Aliança 
Renault Nissan. 

Em 2009, ano crítico para o setor, o XIX Congresso foi realizado 
em Brasília, Capital Federal do Brasil, e contou com a palestra magna 
do ex- presidente do Banco Central, Henrique Meirelles.

De volta à São Paulo, em 2010, o XX Congresso Fenabrave teve a 
presença marcante do presidente do Grupo FIAT, Sérgio Marchionne 
e, em 2011, encerrando sua gestão, o presidente Sergio Reze deu mais 
um passo importante na profissionalização do evento e, para dar mais 
força para a ExpoFenabrave, passou a contar com a parceria da Reed 
Exhibitions Alcântara Machado na organização do XXI Congresso 
Fenabrave e ExpoFenabrave, também realizado na capital paulista, 
porém, agora, passando a compor o calendário internacional de feiras e 
eventos automotivos da empresa promotora. Nesta edição, o palestrante 
principal foi o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.

Persistência na busca de soluções

Mesmo sem efetivar conquistas constantemente pleiteadas entre 
2005 e 2011, como o registro eletrônico de veículos nas concessionárias 
ou evolução sobre a discussão da Renovação da Frota, a gestão de Sergio 
Reze obteve resultados extraordinários para a Fenabrave e para o Setor 
da Distribuição Automotiva no Brasil, deixando um lastro financeiro 
para a entidade, assim como uma trajetória de inúmeras conquistas e 
representatividade política e empresarial da categoria, como o equilí-
brio obtido na prática das vendas diretas a frotistas e locadoras, feitas  
pelas montadoras.

A atuação da Federação junto ao BNDES, por exemplo, foi fun-
damental para a manutenção e ampliação das linhas de fomento de 
financiamento de veículos pesados, como caminhões, ônibus e imple-
mentos rodoviários.

No campo da produção legislativa, a entidade também atuou forte e 
diretamente junto aos parlamentares, manifestando seu posicionamento 
sobre questões que envolviam o setor e acompanhando projetos que o 
impactassem de alguma forma.

Também foi notável o amadurecimento da entidade junto a enti-
dades congêneres, nacionais e internacionais, assim como no relaciona-
mento institucional com o setor financeiro, que resultou na proteção de 
perdas de receitas oriundas de serviços prestados pelas concessionárias 
quanto ao encaminhamento de propostas de financiamento aos bancos.

Ao final de 2011, a Fenabrave havia cumprido o papel de obter 
resultados concretos quanto ao envolvimento irrestrito da entidade em 
temas ligados ao setor, percepção de sua importância estratégica ao se 
posicionar como legítima interlocutora perante Governos e Entidades, 
visão sistêmica da Rede de Distribuição e foco nos resultados em seu 
favor e em benefício de todo o mercado, visibilidade e amplitude, capi-
laridade e união e, em todos os casos em que atuou, manteve o foco na 
Persistência na Busca de Soluções.

O então presidente do Banco Central, Luciano Coutinho, 
participou do Congresso Fenabrave. No ano anterior,  

Sérgio Marchionne, presidente mundial do Grupo Fiat, 
também esteve presente no evento (foto acima).



39

Quando assumiu a gestão da Fenabrave, para o triênio 2012-2014, 
Flavio Meneghetti sabia que teria muitos desafios pela frente. 

Porém, buscou unir a força da Categoria Econômica da Distribuição 
Automotiva para nortear os trabalhos da entidade ao longo de sua gestão.

Reuniu todas as lideranças da Fenabrave para traçar o planejamento 
estratégico de seu mandato, e assim construir uma gestão participativa 
para que o setor fosse ainda mais forte.

“Unidos, na mesma direção!” passou a ser o slogan da Fenabrave, 
que teve, também, sua logomarca reformulada, dando mais sentido de 
modernidade e movimento para a entidade que enfrentaria, em três anos, 
momentos de turbulência no setor.

Conjuntura econômica – a variação do mercado 

O mercado automotivo brasileiro sempre caminhou lado a lado aos 
acontecimentos econômicos, sofrendo reflexos diretos ao desempenho 
do PIB. Até 2012, a economia brasileira viveu momentos de grande 
crescimento, baseada por meio do aumento do consumo. O mesmo 
ocorreu com o mercado automotivo, onde era possível adquirir veículos 
com zero de entrada e o saldo parcelado em até 60 meses. 

Flavio Antonio Meneghetti – 2012 a 2014

Unidos na mesma direção!
Esta condição e a facilidade do crédito ao consumidor fizeram com 

que o setor automotivo crescesse cerca de 60% em apenas cinco anos. 
O ano de 2011, por exemplo, foi um ano que encerrou com grande 
recorde de vendas. Mesmo com a desaceleração da economia no se-
gundo semestre daquele ano, causada, principalmente pela crise vivida 
na Europa, o ano finalizou com a comercialização de 5,7 milhões de 
unidades emplacadas no período. Este volume representou 4,91% de 
aumento sobre os resultados obtidos em 2010, que registrou 5,4 milhões 
de unidades emplacadas. 

A crise europeia interferiu diretamente na economia brasileira. O 
crédito, que antes era concedido com mais facilidade, passou a ter mais 
restrições cadastrais, ou seja, para aderir a um plano, o consumidor 
tinha que mostrar mais sua capacidade de pagamento. Este cenário foi 
fruto do aumento da inadimplência, e os reflexos foram sentidos no fim 
do primeiro trimestre de 2012. Após as sucessivas altas no mercado, o 
mercado passou a sofrer queda nas vendas diárias. 

Não foi apenas o mercado de automóveis e comerciais leves que 
sentiu os impactos da queda na atividade econômica. O segmento de 
caminhões, que já tinha vivido um momento de alta nas vendas, devido 
à antecipação de compras ocorrida no final de 2011, graças às mudanças 

Alarico Assumpção Jr.  
e Flavio Meneghetti.
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de tecnologia de motores, sentiu rapidamente os problemas na econo-
mia. Além disso, problemas pontuais na agricultura e a dificuldade de 
distribuição do Arla 32, essencial para a nova tecnologia de motores, 
dificultou a comercialização desses veículos. 

Diante deste cenário, tendo a alta da inadimplência e restrição ao 
crédito como principais razões apontadas pela Fenabrave para a queda 
nas vendas, a entidade intensificou a agenda de encontros com o Minis-
tério da Fazenda, onde pôde pontuar, com clareza, os principais desafios 
enfrentados pelos empresários da Distribuição Automotiva. 

Nestas reuniões, a Fenabrave apontou a necessidade de uma oferta 
de crédito mais ampla e em melhores condições, como menor percentual 
de entrada e maior extensão no prazo dos financiamentos, tanto para 
automóveis novos e usados, como para motocicletas que, desde a crise de 
2008, passou a ter índices cada vez menores de emplacamentos em fun-
ção da restrição de crédito. Na mesma oportunidade, a entidade também 
destacou pleitos em benefício dos demais segmentos, como caminhões, 
ônibus, implementos rodoviários, tratores e máquinas agrícolas. 

Esta foi uma reunião inédita e histórica que incluiu, além do governo 
– onde também estava presente o Presidente do Banco Central Alexandre 
Tombini –, os Presidentes dos principais bancos privados, públicos, 

e os setores produtivos representados pela Anfavea e da distribuição 
automotiva, representados pela Fenabrave. 

Essas negociações resultaram em anúncio do governo, que incluiu re-
dução do IPI, IOF e de compulsórios, assim como a intenção dos bancos 
em ampliar prazos e reduzir a entrada para financiamento de veículos, 
para estimular vendas e, provavelmente, salvar o semestre de quedas mais 
acentuadas no setor. Na mesma época, o BNDES divulgou a extensão da 
taxa de 5,5%, para o Programa Pró-Caminhoneiro também para o PSI 
4, passando a beneficiar a classe de transportadores/frotistas. 

Os efeitos das medidas foram imediatos nas concessionárias e, ao 
final de maio de 2012, a Rede já registrava aumento de 30% no fluxo de 
clientes nas lojas. Para a Fenabrave, as medidas adotadas, como a redução 
do IPI e IOF, a liberação dos depósitos compulsórios, a disposição dos 
bancos em recalibrar seus critérios de credit score e reduzir as taxas de 
juros, ajudaram a despertar o interesse do consumidor pela compra ou 
antecipação da troca do automóvel. 

Os financiamentos, realizados a partir das medidas, mudaram o 
perfil das carteiras. Os planos passaram a ser feitos com entrada de 20% 
a 30%, ou seja, as carteiras passariam a ser formadas por um perfil de 
consumidor com menos riscos para os bancos. Com isso, as taxas de 
aprovação cadastral cresceram, superando os 50%, contra 35% antes 
das medidas anunciadas pelo governo. 

As estimativas de melhora de mercado, por conta dos incentivos 
governamentais, se concretizaram com o fechamento de um mês inteiro 
de vendas, provando que as rei¬vindicações da entidade junto ao go-
verno estavam corretas. As vendas no mês de junho daquele ano foram 
ampliadas em 24% contra maio, e a média diária, que não passava de 
13 mil unidades, já estava em 16 mil veículos. Este crescimento também 
se repetiu no sétimo mês de 2012, fazendo com que o ano encerrasse 
com saldo positivo, com alta de 6,11% no comparativo com 2011, 
totalizando 3.634.421 unidades vendidas para automóveis e comerciais 
leves e 5.586.586 para o setor como um todo.

Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, 
proferiu Palestra Magna na abertura do  
XXII Congresso & ExpoFenabrave.
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Inovar-Auto prevê investimento 
da indústria nacional
O programa Inovar-Auto foi criado em 2012, com o objetivo 
de ampliar a competitividade do setor, por meio de 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, inovação 
tecnológica e a redução de emissão de gases. O programa 
já mostrava resultados para o setor de autopeças que, em 
2013, apresentou um crescimento real de faturamento em 
torno de 7%. 

Além disso, foi observado um crescimento nos 
investimentos na indústria. Até 2018, foram previstos 
investimentos de R$ 75,6 bilhões, potencialmente 
aplicados não somente em novos modelos e melhoria 
de eficiência energética, mas também, em especial, no 
desenvolvimento da engenharia no Brasil. 

Um indicador de que o Brasil continuava na mira dos 
fabricantes foi a chegada de novas montadoras ao 
País. Conforme planos anunciados na época, o Brasil 
deveria aumentar de 18 para 25 o número de fábricas de 
automóveis e comerciais leves entre 2013 e 2015. Também, 
até 2015, passariam de oito para 15 o número de fábricas 
de caminhões. 

Desempenho econômico arrefece

Os incentivos governamentais, ocorridos em 2012, mostraram que a 
desoneração fiscal impulsionou o consumo e que o governo não perdeu 
em arrecadação. De acordo com um estudo da Anfavea, realizado no 
início de 2014, ao analisar o período de redução do IPI, entre maio de 
2012 e 31 de dezembro de 2013, houve um incremento das vendas supe-
rior a 1,5 milhão de veículos, o que significou, para o sistema tributário 
brasileiro, uma perda de R$ 4,9 bilhões em IPI, mas representou um 
ganho de R$ 5,6 bilhões em PIS e Cofins, R$ 6 bilhões adicionais em 
ICMS, e R$ 1,5 bilhão em IPVA. Ou seja, neste período, no resultado 
líquido, foram gerados mais de R$ 8,2 bilhões a mais de tributos. 

Graças a este aquecimento nas vendas de veículos, o segundo ano do 
triênio de Flavio Meneghetti à frente da Fenabrave começou otimista. 
O mês de janeiro, que tradicionalmente é um período de vendas em 
baixa, registrou avanço de mais de 17% em relação ao mesmo mês do 
ano anterior. 

No entanto, mesmo aquecida por meio do consumo, estimu-
lada por pacotes governamentais, a economia já mostrava sinais 
claros de desaceleração, o que acendia a luz de alerta de empresários  
e economistas. 

A volta gradativa do IPI passou a interferir no mercado a partir de 
fevereiro de 2013. Somado ao número menor de dias úteis, o mercado 
começou a cair, mesmo com um patamar alto de vendas (quase 300 mil 
automóveis e comerciais leves). Com o fim da sazonalidade tradicional, 
no primeiro trimestre, o mercado se manteve estável até o fim do semes-
tre. Mesmo com a manutenção parcial dos incentivos fiscais, a média 

Com o fraco desempenho econômico, dirigentes do setor 
automotivo, incluindo a Fenabrave, participaram de reuniões com o 

governo para buscar soluções de reaquecimento do mercado.



42

diária caiu em relação ao ano anterior, chegando a um pouco mais de 
11 mil unidades. O primeiro semestre encerrou com estabilidade se 
comparado ao ano anterior. 

Muitos fatores poderiam interferir no mercado naquele período. 
Além do momento complicado da economia brasileira, com alta 
inflacionária, movimento crescente de juros, volatilidade do dólar e 
a influência do mercado internacional, o Brasil começou a viver uma 
grande onda de protestos e manifestações públicas. Estes movimentos 
não interferiam diretamente no negócio da distribuição automotiva 
(exceto alguns casos isolados de depredação, ocorridos em algumas 
cidades), porém, abalaram ainda mais toda a economia e suas pers-
pectivas. A confiança do consumidor no governo e o desenvolvimento 
do País estavam abalados. 

Nesta mesma época, o governo brasileiro passou a prever um PIB 
menor para aquele ano, passando de 3% de 2012 para 2% em 2013, mas 
se confirmando em 2,3%. Ao mesmo passo, a Fenabrave também reviu 
suas projeções, reduzindo as expectativas, com exceção do segmento de 
caminhões, que manteve uma trajetória positiva no longo do ano, graças 
aos juros deflacionados no PSI. 

O ainda alto nível de endividamento da população, que ficou em 
65% no ano, acabou por provocar certa limitação de crédito para a venda 
de automóveis. A manutenção de alíquotas mais baixas de IPI contribuiu 
para a estabilidade do mercado, mas não estimulou o consumo para que 
este segmento apresentasse resultados positivos no acumulado.

Segundo levantamento da Fenabrave, em 2013, houve queda da 
inadimplência, que chegou a 6,8% para pendências acima de 90 dias. 
O ano também foi o melhor da história para os segmentos de comerciais 
leves e ônibus. Para caminhões, foi o terceiro melhor ano da história 
do segmento, atrás apenas dos resultados obtidos em 2010 e 2011, res-
pectivamente. O segmento de motocicletas continuou sofrendo com a 
restrição de crédito, passando a depender, cada vez mais, do Consórcio 
como modalidade de aquisição para motos de baixa cilindrada.

Copa do Mundo e incertezas políticas

Considerado um ano atípico, 2014 trazia possibilidades distintas 
de desempenho do mercado. Feriado de carnaval em março, Copa do 
Mundo, realizada no país entre junho e julho, e as eleições, em outubro, 
somados à alta da inflação, aumento da taxa de juros, previsão de um 
PIB incerto e o alto endividamento das famílias, fizeram com que a Fe-
nabrave projetasse cenários distintos para o comportamento do mercado. 

A incerteza do setor foi ampliada com o aumento de preços nos 
automóveis e comerciais leves, ocorrido em janeiro, por conta da 
obrigatoriedade de os carros saírem de fábrica equipados com freios 
ABS e AirBag. Somado a isso, o IPI foi gradualmente retomado, o que 
impactou no preço final desses veículos. 

Como consequência, o mercado, no primeiro trimestre, andou de 
lado, mesmo com veículos que ainda mantinham IPI zero nos estoques 
no começo do ano. O setor de caminhões, especialmente, caiu, fato 
atribuído ao atraso na renovação do PSI por parte do BNDES, o que 
retardou o processo de aprovação dos pedidos de financiamento, que 
voltaram à normalidade somente em maio. 

O chamado “efeito Copa” interferiu, diretamente, no mercado 
automotivo. O primeiro semestre de 2014 fechou em queda de 6,5% 
ante o mesmo período de 2013 para todos os segmentos somados. Além 
disso, a retomada de dois níveis de recomposição do IPI (janeiro e abril), 
o aumento do preço dos veículos, o baixo desempenho da economia e 

Logo no início de sua gestão, Flávio Meneghetti 
reuniu todos os líderes da entidade para traçar 

os objetivos da Fenabrave e quais seriam seus 
rumos ao longo de sua gestão.
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a maior retração da oferta de crédito para financiamento de veículos 
interferiram no resultado. Atrelado a esse cenário, onde talvez o crédito 
tenha sido o fator mais forte, o Carnaval em março e a Copa do Mundo, 
efetivamente, reduziram os dias potenciais de vendas em cerca de um 
mês no ano, o que representou a perda de 300 mil unidades, aproxi-
madamente. De acordo com a Fenabrave, esse resultado, dificilmente, 
seria recuperado. 

Desta forma, a Fenabrave, em conjunto com outras entidades do 
setor, realizou encontros com instituições financeiras e o governo, com a 
proposta de mudar o processo de retomada de veículos de consumidores 
inadimplentes. Na proposta, não seria mais necessário o auxílio do poder 
judiciário para se retomar o veículo, o que facilitaria o processo de recu-
peração dos veículos pelos dos bancos que, como consequência, passariam 
a ter mais apetite na oferta de crédito tendo este fator de risco diminuído. 

De acordo com a Fenabrave, com apenas esta mudança, sem qual-
quer tipo de renúncia fiscal do governo, seria possível ampliar em 20% 
o total de crédito concedido, o que geraria um 13º mês de vendas, em 
um ano, ou 30 mil unidades, a mais, mensalmente. 

Na semana seguinte ao discurso do presidente da Fenabrave no 24º 
Congresso & ExpoFenabrave, realizado em agosto, o Banco Central e 
o Ministério da Fazenda anunciaram duas importantes medidas para 
tentar alavancar o crédito para veículos no País. Uma delas foi revelada 
pelo então ministro da Fazenda, Guido Mantega, e atendeu ao pleito da 
Fenabrave: maior facilidade para retomada de automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus, tratores e máquinas pelos bancos em caso  
de inadimplência. 

A Medida Provisória 651, sancionada pela Presidente Dilma Rousseff 
e transformada na Lei nº 13.043/14, modernizou e pretendeu agilizar o 
processo de retomada de veículos inadimplentes, fato considerado de-

terminante para que os bancos ampliassem a concessão de crédito para o 
financiamento de veículos no país, o que poderia representar aumento de 
até 300 mil unidades em um ano. Com a ativa participação da Fenabrave 
nessa conquista, a Lei prometia seus primeiros resultados em 2015. 

Também para auxiliar a comercialização de automóveis e motoci-
cletas entre os meses de novembro e dezembro, a Fenabrave assinou, em 
outubro, um acordo com o Banco Pan e a Caixa Econômica Federal, 
que ampliaram a oferta de crédito e reduziram as taxas de juros para 
financiamentos desses veículos a seus correntistas. 

Mas, mesmo com essas medidas, 2014 teve a pior retração nas 
vendas desde 2009, para todos os segmentos, com 6,7% de queda 
frente a 2013. Desafio de superação que prometia permanecer nos 
anos seguintes, para a próxima gestão na Fenabrave, e para o Brasil, 
que reelegeu Dilma Rousseff para a Presidência da República para os 
próximos quatro anos. 

Um novo patamar para a entidade

A ampliação de programas educacionais, como a TV e Universidade 
Fenabrave, que criou novo conceito de TV interativa, a consolidação 
do Grupo dos 20, iniciada na gestão de Sergio Reze, com a formação 
de mais grupos de trabalho, a representatividade junto ao Governo, 
que trouxe benefícios e visibilidade ao setor, a maior proximidade com 
a indústria, com as entidades congêneres e com lideranças setoriais, fez 
da Fenabrave uma entidade mais forte, unida e, principalmente, mais 
ouvida em diversas áreas da economia e do governo.

O esforço conjunto da Fenabrave, da Anfavea e de outras entidades do setor, 
com o governo, levou propostas de mudanças no processo de retomada de 

veículos de consumidores inadimplentes, resultando na Lei nº 13.043/14.
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O maior desafio foi aumentar o grau de participação das Associa-
ções de Marca nas decisões de relevância da categoria da Distribuição 
de Veículos, assim como o nível de compromisso e comprometimento 
com a Fenabrave.

A partir do workshop, promovido em fevereiro de 2012, contando 
com mais de 90 participantes/lideranças, foram atualizados a Missão e 
os Valores da Fenabrave.

Com condições criadas pelas gestões anteriores, um novo organo-
grama foi estabelecido, redefinindo as áreas operacionais e a distribuição 
de responsabilidades, permitindo, assim, o chamado “empowerment” 
dos gestores da entidade. 

Foi essa espinha dorsal que fez a Fenabrave agir, incansavelmente, 
em relação a assuntos como vendas diretas, defesa da Lei Renato Ferrari, 
Programa de Renovação da Frota, modernização da Lei de recuperação 
de veículos inadimplentes, tratativas com governo e entidades congê-
neres, demandas de incentivo ao nosso mercado e importante foco no 
oferecimento de maior conteúdo para o aprimoramento profissional 
das redes, entre outros.

Representantes de cada segmento estiveram presentes em todas as 
negociações governamentais relevantes.

Também a visibilidade da Federação perante a imprensa foi forta-
lecida, resultando em ainda mais exposição junto ao grande público e 
em todos os níveis da administração pública, proporcionando o forta-
lecimento da representatividade do setor junto ao governo, estreitando 
relacionamento, também, com a Anfavea, Febraban e outras entidades 
correlatas ao setor para que projetos e pleitos comuns do setor pudessem 
avançar, como foi o caso do Programa de Renovação da Frota, encami-
nhado ao Governo. 

A entidade buscou intensificar a somatória de experiências e de 
relacionamento dos líderes das Associações de Marca para fortalecer 
ainda mais a Federação. Para isso, além das assembleias regulares, foram 
realizadas periódicas reuniões de “Tomada de Pulso” com os presidentes 
e executivos das Associações de Marca, visando atualizar as agendas e 
promovendo a integração entre os líderes, tornando-se este um fórum 
extraoficial para a troca de experiências e informação.

Foram modernizados e ampliados os meios de comunicação com os 
públicos interno e externo, revitalizando o portal da entidade e sua base 
de informações para as Redes de Concessionárias. O estatuto também 
foi remodelado, adequando-o à época atual, com claras definições dos 
papeis e responsabilidades das várias áreas, departamentos e cargos da 

Programas importantes, como a TV e Universidade Fenabrave, foram ampliados na gestão de Meneghetti.
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Federação, do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. Como 
parte desta reformulação estatutária, o cargo de Presidente Executivo 
foi extinto.

A imagem da Fenabrave foi interiorizada, a partir de reuniões do 
Conselho Diretor juntamente com os Conselhos Regionais e Sincodiv´s 
organizadas fora de São Paulo. 

Para abrigar toda a infraestrutura operacional, a entidade passou por 
uma reforma nas instalações, promovendo melhor adequação do layout 
da sede, valorizando o patrimônio imobiliário e oferecendo melhores 
condições de trabalho a todos, possibilitando e incentivando maior 
participação dos  colaboradores na condução do dia a dia da entidade. 

Ao mesmo tempo, a participação internacional da entidade foi 
ampliada, reforçando as relações com entidades como a NADA, ATD, 
ALADDA e outras da América Latina, assim como junto a entidades da 
Europa e Ásia, como foi o caso da CADA (representante dos concessio-
nários na China) e, na Oceania, a AADA, da Austrália.

Participação Política

Na atuação política, houve intensa participação no Congresso 
Nacional, por meio de audiências públicas do Senado e reuniões com a 
Procuradoria Geral da República, Casa Civil e Câmara dos Deputados, 
principalmente, defendendo a Lei nº 6.729/79. Juntamente com a An-
favea, foram feitas reuniões com MDIC e Ministério da Fazenda, que 
resultaram na desoneração temporária do IPI.

A participação da entidade foi determinante, ainda, para gerar 
vontade política para levar adiante o Programa de Renovação da Frota, 

juntamente com o grupo de coalizão, dos vários segmentos industriais 
e sindicais envolvidos, retomado a partir da nossa articulação política 
com a Senadora Kátia Abreu, por meio de quem obtivemos o apoio da 
Presidente Dilma Rousseff, da Casa Civil, MDIC e o incentivo irrestrito 
do BNDES.

Com a Anfavea, foi criada uma agenda positiva e propositiva em 
relação a pontos fundamentais, como Vendas Diretas, ações conjuntas 
em âmbito Estadual e Federal, assim como junto ao Banco Central na 
defesa de interesses comuns.

Comissões de Trabalho

De acordo com as premissas da gestão, Meneghetti convidou os 
vice-presidentes da entidade para presidir cada comissão criada tendo, 
sempre, um executivo da entidade para operacionalizar cada projeto e 
ação proposta, delegando autonomia com responsabilidade, diante de 
objetivos claros e consensuais.

Do lado empresarial, a Federação procurou conscientizar as Redes 
sobre as mudanças necessárias de gestão, dando maior atenção às áreas 
de serviços e peças, buscando maior absorção dos custos, fortalecimento 
do F&I e outros agregados, bem como maior atenção e foco no RH e 
na geração de caixa.

Para isso, por meio da Universidade e TV Fenabrave, Grupo dos 20 
e do conteúdo temático dos Congressos promovidos anualmente, foram 
oferecidas ferramentas para tornar as equipes das concessionárias mais 
eficientes e os negócios mais rentáveis, ajustando as estruturas dentro 
do cenário econômico e setorial.

A participação internacional da Fenabrave foi ampliada, especialmente 
na NADA, ATD e ALADDA. No campo político, a entidade formou grupo de 
coalizão com a articulação da senadora Kátia Abreu.
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No período, foram realizadas Mesas Redondas Melhores Práticas 
e cursos especiais, voltados aos titulares, além de suas equipes, que 
debateram temas como Modelos de Remuneração por Produtividade, 
Formação de Agentes Ambientais, entre outros promovidos pela Uni-
versidade Fenabrave, que também oferecia cursos presenciais, incluindo 
MBA com especialização em gestão de concessionárias, e outros via TV 
Fenabrave, por meio de parcerias com renomadas instituições de ensino 
nacionais, como a Fundação Getúlio Vargas, ESPM, Escola de Gestão 
Automotiva, e até internacionais, como Harvard (curso online). 

Entre os exemplos das oito comissões criadas, como parte da atuação 
política, esteve a Comissão de Relações Institucionais e de defesa da Lei 
nº 6.729/79, que atuou fortemente por sua preservação pois, compro-
vadamente, nenhum mal causa ao consumidor ou ao país, mas que, ao 
contrário, regulamenta uma atividade de importância fundamental, 
atribuindo e definindo responsabilidades, direitos e deveres tanto a 
distribuidores como para fabricantes de veículos e consumidores, de 
forma transparente e pautada no respeito mútuo dos entes envolvidos.

Eventos especiais

Além dos tradicionais Congresso & ExpoFenabrave, ao longo do 
triênio 2012-2014, foram realizados eventos especiais, onde a Fenabrave 
teve a oportunidade de levar, em reuniões especialmente programadas, 
especialistas, de diversas áreas, e autoridades para conversar e debater as-
suntos de interesse das Redes e do negócio da Distribuição Automotiva. 

Também os Congressos & ExpoFenabrave foram intensificados, 
agregando mais participantes. 

Em 2012, o 22º Congresso & ExpoFenabrave aconteceu no Expo 
Center Norte, em São Paulo, e inaugurou o tema “Unidos na mesma di-
reção”, que passou a ser o slogan da entidade. Em 2013, o 23º Congresso 
& ExpoFenabrave repetiu o local, porém, teve, como tema, “+Resulta-
do+Caixa+Fenabrave”, atrelando a necessidade de lucratividade das redes 
com o apelo pela maior participação associativa destas junto à Fenabrave.

O 24º Congresso & ExpoFenabrave aconteceu em 2014, na cidade 
de Curitiba-PR, tendo a “SUPERAÇÃO” como tema de ordem do 
momento, reunindo 3,9 mil pessoas no Expo Unimed Curitiba.

A cada ano, o público que comparece ao evento vem crescendo, 
ganhando importância no cenário nacional e internacional, sendo 
reconhecido como o maior da América Latina e o segundo maior do 
mundo no setor. 

Com propostas de inovação e criatividade, o evento passou a contar 
com cerimônias de abertura atraentes e conteúdo de palestras bem 
focado às necessidades de cada momento e segmento que a Fenabrave 
representa, facilitando a aproximação da entidade com todos os públi-
cos com os quais se relaciona, desde Associações de Marca e suas Redes 
filiadas, passando por montadoras, entidades congêneres, autoridades 
políticas, imprensa e parceiros de negócios.

Em evento especial, na sede da Fenabrave, José Serra 
proferiu palesta às lideranças da entidade, assim como 
Maílson da Nóbrega, em outra oportunidade.
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Depois de um turbulento 2014, que teve PIB próximo de zero, 
causando dificuldades ao setor produtivo, o ano de 2015 começou 

especialmente preocupante para a Fenabrave, ainda que a entidade 
tivesse razões a comemorar, como os 50 anos de sua fundação, os 25 
anos do Congresso & ExpoFenabrave e a nova gestão do triênio 2015-
2017, tendo Alarico Assumpção Júnior na Presidência. Vale ressaltar 
que Alarico dedicou 21 anos à entidade, sendo o único presidente que 
já ocupou todos os cargos da diretoria da Fenabrave, tendo sido, entre 
1992 e 2004, membro do Conselho Deliberativo, como presidente 
da ABRAVO - Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo, Vice-
presidente (2006-2009), Presidente Executivo (2009-2014) e agora 
Presidente eleito com o apoio e indicação de 32 Associações de Marca.

O setor automotivo brasileiro havia encerrado 2014 com o pior 
resultado da última década. Com projeção de PIB indefinida na eco-
nomia e com vários ajustes fiscais a serem realizados pela nova equipe 
econômica do novo governo de Dilma Rousseff na Presidência da Re-
pública, as projeções iniciais do setor, para 2015, eram cautelosas mas, 
ainda assim, nada alarmantes.

Em janeiro, Alarico Assumpção Júnior anunciou à imprensa que 
todos os segmentos somados poderiam sofrer retração de 0,43% em 
2015, somando 4.906.418 unidades, graças às expectativas de menor 
aquecimento da economia do País.  A ANFAVEA - Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores foi mais otimista inicialmente, 
e esperava crescer 4,1% na produção e manter a estabilidade nos licen-
ciamentos em 2015.

A crise

O cenário político e econômico foi sofrendo drásticas mudanças 
no decorrer do ano e o Governo Dilma perdeu força popular. Mesmo 
com uma nova equipe econômica, liderada pelo Ministro da Fazenda, 

Alarico Assumpção Júnior – 2015 a 2017 
(até outubro 2015)

Fenabrave comemora 
cinquentenário em ano desafiador

Joaquim Levy, que planejou uma série de ajustes fiscais para recompor 
a economia na linha da retomada do crescimento, o que se viu, até 
outubro de 2015 (quando este livro foi finalizado), foi um cenário 
preocupante, política e economicamente, e cada vez mais impactante, 
negativamente, para o setor automotivo.

Diante de um PIB que deve ficar 2,5% a 3% negativo, com retração 
na produção industrial, crise hídrica e energética, perda de cerca de 1 
milhão de empregos, alto endividamento das famílias, inflação em quase 
dois dígitos e taxas de juros elevadíssimas, além de um dólar que já supera 
R$ 4,00, o caos econômico é, na verdade, reflexo de uma tumultuada 
situação política, com adversidades como a crise na Petrobrás e a opera-
ção Lava a Jato da Polícia Federal. 

Diante de incertezas de toda espécie,  que vem provocando a mais 
grave crise de confiança já experimentada em mais de 20 anos por parte 
de investidores e consumidores, o setor automotivo vem acumulando 
sucessivas quedas na produção e vendas ao longo do ano.

Alarico Assumpção Jr. assume a presidência da Fenabrave em 
um momento difícil para o mercado automotivo.



48

Entre janeiro a outubro de 2015, os emplacamentos sofreram queda 
de 20,71% diante dos dados já negativos de 2014. E as projeções, bem 
diferentes das anunciadas pela Fenabrave e Anfavea no início do ano, 
agora passam, de maneira até otimista, a considerar uma queda de mais 
de 20% para todos os segmentos somados e, individualmente, chegando 
a mais de 23% para automóveis e comerciais leves, mais de 40% para 
caminhões, ônibus e implementos rodoviários, 9% para motocicletas e 
cerca de 31% para tratores e máquinas agrícolas.

Como resultado, centenas de concessionárias não conseguiram 
sobreviver à tempestade e, até outubro de 2015, cerca de 835 empresas 
deixaram de operar, num saldo negativo (entre as que ingressaram e saí-
ram do mercado) de mais de 450 concessionárias que não apresentaram 
faturamento algum no ano. Nesse balanço, a Fenabrave contabiliza a 
perda de cerca de 17 mil empregos e, como afirmou Alarico Assumpção 
Júnior, em seu pronunciamento durante o 25º Congresso & ExpoFe-
nabrave, “não há dignidade nessa morte, que impacta, diretamente, em 
milhares de famílias”.

Fazendo a Diferença

E é num dos anos mais desafiadores da história do País e do Setor da 
Distribuição Automotiva, que a Fenabrave reforça, no primeiro ano do 
triênio 2015-2017, a obstinação de lutar pela categoria.

Ao assumir o mandato, Alarico Assumpção Júnior e sua Diretoria 
Executiva assumiram o compromisso de elaborar, em conjunto com cada 
segmento automotivo, o Planejamento Estratégico da entidade para os 
próximos três anos, o que foi feito, após inúmeras reuniões, realizadas 
no início de março.

Neste Planejamento, foram estabelecidas as prioridades da Fenabra-
ve e instituídas novas Comissões de Trabalho como: Defesa Lei 6729 e 
Complementos, Temas Tributários e Formas Impróprias de Tributação, 
Renovação de Frota, Novo Relacionamento com Seguradoras, Vendas 
Diretas, Transferência de Usados- Custo, Defesa do Crédito para o 
Segmento, Parcerias com Entidades Afins e Relações Internacionais, 
Análise de Mercado e, por fim, Imagem de Mercado, incluindo missão 
social, meio ambiente e mobilidade.

Dentro dos principais objetivos a serem alcançados, estão a maior 
aproximação com governos, órgãos e entidades congêneres, a realização 

de parcerias para estimular as oportunidades de mercado e o desenvol-
vimento e a ampliação de projetos educacionais e de treinamento para 
as redes e suas equipes, como forma de superar a crise.

Atuação Política

A atuação da Fenabrave junto ao governo tem sido bastante inten-
sificada em 2015, ano em que a entidade já esteve reunida, até outubro, 
com autoridades políticas, entre elas ministros como: Kátia Abreu 
(Agricultura), Gilberto Kassab (Cidades), Armando Monteiro (Indústria 
e Comércio Exterior), Guilherme Afif Domingos (Pequena e Média 
Empresa), Joaquim Levy (Fazenda), Manoel Dias (Trabalho), além de  
Luciano Coutinho, presidente do BNDES.

A intenção de assumir questões políticas e empresariais em favor 
do mercado, oferecendo condições para que cada concessionário e suas 
equipes possam desenvolver bem o seu trabalho, continuando a gerar 
lucro e, por meio dele, empregos, impostos e riquezas para todo o País, 
tem balizado a atual gestão e bons resultados vêm sendo obtidos.

Alarico Assumpção Júnior, junto com Luiz Moan, presidente da  
Anfavea, em reunião com a Ministra Kátia Abreu.
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Junto ao BNDES, a entidade conseguiu a preservação do PSI e 
alteração do Moderfrota, ainda que em bases diferentes e com taxas um 
pouco maiores, mas ainda, assim, vantajosas para os setores de cami-
nhões, ônibus, implementos rodoviários, tratores e máquinas agrícolas.

Por meio de audiência realizada, em parceria com a Anfavea e 
Abraciclo, com o Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Re-
nato Villela, e outras reuniões técnicas, a Fenabrave também obteve o 
percentual de MVA - Margem de Valor Agregada em 37,63% sobre as 
autopeças, evitando que este aumento fosse ainda maior.

Na intenção de implementar o Programa de Renovação da Frota, 
já encaminhado pela Coalizão do setor ao Governo, a entidade realizou 
reuniões com o MDIC e outros órgãos envolvidos, mas ainda não obteve 
o sinal verde para sua aprovação e implantação.

A entidade também participou de evento para a construção da Agen-
da de Competitividade do Varejo - ACV, que prevê estudos e debates 
sobre Projetos de Lei que tramitam no Congresso e atingem o varejo, 
assim como acompanhou, junto ao Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor (DPDC) e orientou as redes sobre a Lei no 13.111/15, 
que obriga os concessionários de veículos a informar, aos consumidores, 
o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a regularidade do veículo, 
que limitem ou impeçam sua circulação.

Como membro da Câmara Temática de Esforço Legal do CON-
TRAN - Conselho Nacional de Trânsito, a Fenabrave também partici-
pou de reuniões do grupo de trabalho que está elaborando um Manual 
de Fiscalização.

Para discutir e elucidar as redes sobre as normas de prevenção e 
lavagem de dinheiro, que afetam as concessionárias, a entidade pro-

moveu reuniões e mesa redonda pela TV Fenabrave com o Presidente 
do COAF - Conselho de Controle das Atividades Financeiras. Como 
resultado, no dia 20 de outubro, o COAF  publicou, no Diário Oficial 
da União, a Instrução Normativa nº 4/2015, que trata de instruções 
complementares às pessoas jurídicas que comercializem veículos auto-
motores (concessionárias, montadoras, importadoras), já incluídas na 
Resolução COAF nº 25/2013, destinada a combater a lavagem de di-
nheiro e o terrorismo. A nova Instrução Normativa veio ao encontro dos 
anseios da Fenabrave para coibir as Vendas Diretas irregulares, ao incluir 
a Modalidade Frotista entre as operações que podem ser comunicadas ao 
COAF, complementando a anterior, que trata dos procedimentos que 
devem ser adotados pelas pessoas físicas ou jurídicas que comercializam 
bens com valor acima de R$ 30 mil, pagos em espécie, sendo que estas 
operações devem ser comunicadas ao Órgão. 

Ainda sobre as Vendas Diretas, a entidade realizou reuniões com 
a Anfavea e o CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária).

Abordando o CTF/APP - Cadastro Técnico Federal sobre Atividades 
Potencialmente Poluidoras - exigido pelo IBAMA, a Fenabrave realizou 
reuniões consecutivas com o órgão para que as sanções impetradas às 
concessionárias que não fizeram o cadastro sejam revistas. Ainda sobre 
questões ambientais, como resultado da parceria com a Ouro Verde 
Meio Ambiente, a entidade passou a disponibilizar, em seu portal, in-
formações sobre os requisitos de sustentabilidade, conforme as normas 
e legislação ambiental vigentes, para uma “Concessionária Ambiental-
mente Adequada”.

No estande da Fenabrave, durante o 25º Congresso & ExpoFenabrave, a Ouro Verde 
Meio Ambiente orientou concessionários sobre adequações às normas ambientais.

O presidente do COAF, Antonio Gustavo Rodrigues (segundo, da 
esquerda para a direita), visita a sede da Fenabrave no dia em que 
participou de mesa redonda da TV Fenabrave.
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RENAVE e Frente Parlamentar

Entre as principais conquistas políticas da Fenabrave, em 2015, 
estão a criação do RENAVE (Registro Nacional de Veículos em 
Estoque), como parte da Lei nº 13.154/2015, e da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa da Distribuição de Veículos Automotores e  
da Mobilidade.

Em 31 de agosto, o Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e o então 
Ministro-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme 
Afif Domingos, anunciaram a criação do Registro Nacional de Veículos 
em Estoque (RENAVE),  um módulo eletrônico que eliminará o livro 
físico de registro de veículos usados e viabilizará a escrituração eletrônica 
de entrada e saída nas concessionárias e em lojas de revenda de carros 
usados. A medida tem, como principais objetivos, a desburocratização, 
formalização e aumento da segurança do processo e deverá entrar em 

vigor a partir de março de 2016. A aprovação da Lei nº 13.154/2015 
foi uma importante conquista da Fenabrave junto a outras entidades do 
setor e que beneficiará as Redes de Concessionárias de todo o país, re-
sultando em uma economia média de R$980,00 por veículo negociado. 

Outra conquista inédita para o Setor foi a criação da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa da Distribuição de Veículos Automotores 
e da Mobilidade. Anunciada na Abertura do 25º Congresso & 
ExpoFenabrave, em 15 de setembro, e lançada no dia 30 de setembro, no 
Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília-DF, com a presença de 
deputados e senadores da República, a recém criada Frente Parlamentar 
é presidida pelo Deputado Federal Herculano Passos e, para que 
pudesse ser criada,  contou com o apoio e a assinatura de mais de 250 
parlamentares, o que deu, à Fenabrave, a certeza de que o Governo está 
atento à importância do Setor da Distribuição Automotiva que está, 
intrinsecamente, ligado a questões de Mobilidade no país.

Conquista para o setor: em 
Brasília, foi lançada a Frente 

Parlamentar Mista em Defesa 
da Distribuição de Veículos 

Automotores e da Mobilidade.
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Ações Institucionais e de Mercado

Como parte das ações institucionais e ligados às soluções para os 
problemas enfrentados pelo setor, a Fenabrave manteve o calendário 
de reuniões setoriais, sendo as de caminhões itinerantes, e instituiu 
um Comitê de Crise, promovendo reuniões periódicas para tratar de 
assuntos emergenciais. Da mesma forma, criou, junto à Anfavea, uma 
agenda conjunta e positiva para a defesa dos interesses comuns do setor, 
além de realizar encontros de relacionamento com entidades como 
ABAC, ABLA, ANAV, ABRACICLO, ABEIFA, ANFIR,  FENAU-
TO, ACREFI, FEBRABAN, SINDIPEÇAS, ABAG/CSMIA (Câmara 
Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas), MBE - Movimento 
Brasil Eficiente, FIESP, Associação Comercial de São Paulo, Associa-
ção Comercial e Industrial de Uberlândia, assim como junto a bancos 
como Itaú, Santander, Bradesco, Safra, e outros de investimentos como 
Morgan Stanley, JP Morgan, XP Investimentos, Votorantim Corretora 
e UBS Investment Bank.

Também os representantes de montadoras realizaram visitas de 
relacionamento na Fenabrave, entre os quais, destacam-se os das marcas 
MAN, Volvo e Kawasaki.

Fortalecendo, também, sua representação internacional e junto 
ao mercado nacional, a entidade participou da Convenção promovida 
pela NADA, em São Francisco, da Assembleia realizada pela ALADDA 
e comemoração dos 50 anos da CADAM, no Paraguai, assim como foi 
convidada pela Assobrav - Associação Brasileira de Distribuidores Volks-
wagen, a participar da XVIII CENASSOBRAV, realizada no México.

Atuando junto a outras entidades e instituições, na busca por solu-
ções para a retração do mercado automotivo, a Fenabrave promoveu, 

em parceria com a Anfavea, ABAC, Abraciclo e Anfir, o Festival do 
Consorciado Contemplado que, de maio a julho, promoveu o estímulo 
para que os 240 mil consorciados contemplados pudessem adquirir 
veículos nas concessionárias do país.

Da mesma forma, a entidade apoiou a realização do 8º e 9º Salão 
Auto Caixa, realizados em junho e novembro, em parceria com a  
Anfavea, Caixa e Banco PAN, e destinados a fomentar o financiamento 
de automóveis e motocicletas aos clientes desses bancos, assim como a 
ação de varejo anunciada pelo Banco do Brasil, voltada ao agrobusiness.

E, na busca por ações conjuntas, a Fenabrave organizou, em 31 de 
agosto de 2015, em parceria com a Anfavea, Fenauto, ABAC, Sindipeças 
e Febraban o 1º Encontro Estratégico das Lideranças do Setor Automo-
tivo, onde cada entidade debateu sua visão sobre os entraves do mercado 
atual e suas possíveis soluções.

Ao Lado, Luiz Moan, da Anfavea, e Alarico Assumpção Júnior participam do  
1º Encontro Estratégico das Lideranças do Setor, que contou com a presença 

dos Ministros Guilherme Afif Domingos e Gilberto Kassab.

Luiz Moan, da Anfavea, e Alarico Assumpção Júnior comemoram 
a criação do Festival do Consorciado Contemplado. 
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Lição de Casa

Ciente de que o ano de 2015 seria desafiador para o Brasil e para 
o Setor da Distribuição de Veículos, já em março, a entidade realizou 
oito reuniões regionais no que chamou de “Caravana Sobreviver Já”,na 
qual apresentou as tendências econômicas e políticas do País, e alertou 
os empresários das Redes sobre a necessidade de realizarem ajustes em 
suas estruturas, se desfazendo de negócios que não fossem rentáveis, 
enxugando custos, porém, retendo talentos e capacitando as equipes 
para que aumentassem sua produtividade, principalmente, na absorção 
de despesas por meio do pós-vendas, peças e usados.

E, no caminho da capacitação profissional para as redes de concessio-
nárias, o projeto educacional trouxe novidades. Para treinar e aprimorar 
o conhecimento das equipes de vendas, por meio da Fenacodiv, em  
parceria com os Sincodiv´s, foram realizados Encontros de Vendedores 
de Concessionárias em 10 regiões do País (GO, MG, MS, RS, SC, MT, 
CE, PB e ES). Os encontros reuniram cerca de 2.500 profissionais de 
vendas e foram conduzidos pela Escola de Gestão Automotiva – EGA, 
como objetivo de levar aprimoramento profissional para as equipes de 
vendas e gestores das concessionárias de todos os segmentos, em todas 
as regiões do País. Os demais Sincodiv’s e Regionais, que ainda não 
receberam as equipes de treinamento, serão contemplados em 2016.

Também a Universidade Fenabrave atingiu um novo patamar ao lan-
çar a Universidade Web Fenabrave, por meio da qual os concessionários 
puderam ter acesso a um conteúdo de forte relevância para o trabalho 
de sua força de vendas. Além do primeiro curso online, a Universidade 
lançou o MBA de Gestão Estratégica de Varejo com a FGV (presencial), 
e ofereceu mesas redondas mensais, além de mais de 250 horas de cursos 
pela TV Interativa Fenabrave.

Atendendo à demandas de algumas Associações de Marca, a entidade 
também promoveu, em junho, evento internacional de benchmarking 
junto à Northwood University- Kaiser University, localizada em West 
Palm Beach, na Flórida. Cerca de 80 participantes, ligados a Associações 
de Marca, participaram do evento, que destacou as estratégias adotadas 
pelos concessionários norte-americanos na superação da crise vivida nos 
Estados Unidos, em 2008.

Preocupada em manter as lideranças informadas sobre o mercado, o 
setor e sobre as ações da entidade, a Fenabrave reforçou os canais de co-
municação, passando a enviar, diariamente, o web clipping de notícias, 
além das newsletters Fenabrave Em Ação e Fenacodiv Online, editadas a 
cada bimestre, além de comunicados permanentes para abordar assuntos 
emergenciais. Também a Revista Dealer e as coletivas e relacionamento 
com a imprensa foram mantidos entre as prioridades da comunicação 
da Federação, como forma de auxiliar o setor a ganhar mais visibilidade 
no mercado e junto ao governo.

25º Congresso & ExpoFenabrave e 
as comemorações dos 50 anos

Realizado entre os dias 15 e 16 de setembro, no Expo Center Norte, 
em São Paulo, o 25º Congresso e ExpoFenabrave consolidou momentos 
importantes para a Fenabrave. Não só o evento comemorou 25 anos de 
realização, como a Fenabrave realizou, na Solenidade de Encerramento, 
as comemorações dos 50 anos de sua fundação e representatividade do 
Setor da Distribuição de Veículos no país.

Com o tema “Faça a diferença. #Inove para vencer!” o evento con-
tou com a participação diária de mais de três mil pessoas, ofereceu 30 
palestras nacionais e internacionais e atraiu intensa visitação, também, 
à ExpoFenabrave que, este ano, teve cerca de 70 marcas participantes e 
que ocuparam 15 mil m2 de área.
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Em tempos de crise, surgem diagnósticos, pensamentos e reflexões 
sobre os rumos e conduta dos negócios, mas todos convergem para 

a necessidade de atitude individual e da força coletiva.
Para a Fenabrave, o setor é reflexo dos entraves políticos e econô-

micos atuais do País e, para enfrentar os desafios que já se anunciam 
para 2016, quando se espera um PIB novamente negativo para o Brasil, 
será necessário impor, às Redes, uma nova realidade para a gestão de 
seus negócios, mais desvinculada das margens obtidas com a venda 
de veículos novos, e focada em ampliar os índices de absorção com o 
pós-vendas, peças e usados, mantendo e capacitando seus talentos para 
que aumentem sua produtividade e para que os resultados venham sem 
comprometer a sobrevivência das empresas.

A retomada do crescimento do País, ainda que moderadamente, é 
esperada apenas para o segundo semestre de 2016, numa visão conside-
rada otimista por parte dos economistas.

Porém, a continuidade do setor e da Fenabrave, seja em qual cenário 
for, estará garantida, a partir da união de uma categoria econômica já 
experiente quanto às oscilações do País mas que, efetivamente, vencerá, 
como em momentos passados e relembrados neste livro, se estiver pre-
parada e bem representada.

Ao finalizar este livro, que resume os últimos 50 anos da entidade, 
a Fenabrave agradece o apoio e o reconhecimento de todo o setor e 
espera que, seus próximos cinquentenários possam contar com ainda 
maior participação de todos os concessionários que investem no Brasil 
e aqui permanecerão, desenvolvendo seus negócios e reforçando a Voz 
da Distribuição de Veículos no país.

Conclusões
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Sergio Antonio Reze
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Renato Ferrari
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Assis Augusto Pires
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Eduardo Saddi
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Waldemar Verdi Jr.
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Alencar Burti
1988 – 1992

Alarico Assumpção Jr.
2015 – 2017

José Carlos Gomes Carvalho
1984 – 1988

Flavio Antonio Meneghetti
2011 – 2014

José E. Pereira Barretto Filho
1980 – 1984

Sergio Antonio Reze
2005 – 2011
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