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Mensagem do 
Conselho 
O desempenho do setor em 2015, 
divulgado pela Fenabrave, no último 
dia 6 de janeiro, durante coletiva de 
imprensa, e as projeções da entidade 
para 2016, são destaques desta edição.  
Trazemos, também, uma prévia dos 
dados de Tratores e Máquinas Agrícolas, 
em 2015, além de informações 
sobre o Programa BNDES de Apoio 
ao Fortalecimento da Capacidade 
de Geração de Emprego e Renda – 
Progeren, que foi reativado pelo BNDES, 
tendo a vigência prorrogada para até 31 
de dezembro de 2016. 

Nas ações com participação das 
Regionais, abordamos o 11º Encontro 
de Vendedores de Concessionárias 
Fenacodiv, que será realizado em 
parceria com o SINCODIV-DF, nos dias 16 
e 17 de fevereiro, em Brasília/DF. 

Veja, ainda, informações sobre a 
Convenção da NADA 2016,  que 
acontece entre 31 de março e 3 de abril, 
em Las Vegas, e sobre o 26º. Congresso 
& ExpoFenabrave, maior evento do Setor 
Automotivo da América Latina, que será 
realizado entre os dias 16 e 17 de agosto, 
no Pavilhão Verde do ExpoCenter Norte, 
em São Paulo/SP.  

Aproveitamos para agradecer o apoio de 
todos e desejar um 2016 de superação e 
grandes parcerias! 

Contamos com a sua colaboração para 
abordar assuntos de interesse para o 
Setor da Distribuição de Veículos. Envie 
sugestões de temas e informações de 
interesse geral e/ou local para:  
rita@mcepress.com.br. 

Ótima leitura!

Conselho Editorial   

Desempenho do Setor em 2015:  
Queda de 21,85% nos emplacamentos 
A Fenabrave divulgou, durante coletiva de imprensa, realizada no último dia 
6 de janeiro, os dados de emplacamentos de dezembro 2015 e acumulado do 
ano. De acordo com a apuração da Federação, as vendas de todos os segmentos 
somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, 
implementos rodoviários, e outros, como carretinhas para transporte) 
apresentaram queda acumulada de 21,85% em 2015, no comparativo com 
2014. Ao todo, foram emplacadas 3.982.816 unidades em 2015, contra 5.096.207 
registradas no ano anterior. 

Neste cenário, onde o setor voltou aos patamares de 2007, as concessionárias 
encerraram o ano com um estoque médio de veículos de 50 dias de vendas, 
índice considerado alto pelo setor. Na comparação entre dezembro e novembro, 
ambos com 20 dias úteis, os emplacamentos apresentaram alta de 19,11%. Foram 
emplacadas 370.996 unidades em dezembro, contra 311.464 em novembro. Já em 
relação a dezembro de 2014 (512.577 unidades), houve retração de 27,62%.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, a queda foi 
acentuada em função das crises econômica e política que o Brasil atravessa 
e que vêm comprometendo a oferta de crédito, níveis de emprego e renda 
e, fundamentalmente, os índices de confiança por parte dos investidores e 
consumidores. “Tivemos uma recuperação notável em dezembro, fruto de inúmeras 
promoções realizadas pelas marcas instaladas no país. No entanto, nem mesmo as 
ações promocionais conseguiram atenuar os impactos negativos da crise, que afeta 
empregos e, principalmente, a confiança de quem vive, investe e consome no país. 
Assim, os reflexos sobre o setor automotivo são coerentes com esta situação”, avalia.

Assumpção Júnior reforça que a baixa atividade econômica, com PIB negativo, 
inflação alta – provocada pelo aumento dos preços administrados, em especial 
energia elétrica –, taxas de juros e dólar elevados, e a retração dos níveis de 
emprego e renda resultaram numa bomba de fabricação caseira para a economia. 
“Somado a isso, temos enfrentado uma política com sérios entraves e notória 
necessidade de apoio para que os ajustes sejam praticados pelo governo. Estamos 
diante de uma equação difícil. Esse cenário foi responsável pela paralização de 
1.047 concessionárias em todo o País, em 2015, representando 32 mil desempregos. 
E, se o cenário persistir no primeiro trimestre de 2016, esse número pode ser 
ampliando para 1.600 concessionárias inoperantes no Brasil, aumentando o total de 
desempregados no setor para 48 mil”. 

Prévia aponta 
retração nas vendas 
de Tratores e 
Máquinas Agrícolas 
em 2015



Fatores Positivos 

Um dos pontos positivos para 2016 se refere à Safra 2015/2016 que, segundo a 
estimativa da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, será de 210,5 
milhões de toneladas de grãos, volume que representa 1,4% a mais do que a safra 
anterior. “A partir do segundo semestre, passando a crise política, ainda que em 
um patamar pequeno, a economia do País será beneficiada pela Safra recorde 
2015/2016, principalmente os segmentos de caminhões, tratores e máquinas 
agrícolas”, comenta Assumpção Júnior. 

Com o preço dos veículos usados se distanciando dos novos, o consumidor tem 
optado pela compra de seminovos mais equipados, aumentando a participação 
deste mercado. “Este movimento representa uma excelente oportunidade de 
aumentar os negócios das Redes diante da queda na comercialização de veículos 
novos”, cita o Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.      

Previsões para 2016

Diante de um 2015 complicado, as projeções para 2016 são desafiadoras segundo 
a Fenabrave, que espera um ano difícil no primeiro semestre, mas com viés de 
recuperação a partir do terceiro trimestre, dependendo do encaminhamento 
político. Com base nos estudos realizados pela entidade, o setor como um todo 
deverá apresentar queda de 5,2%.

Para os segmentos de automóveis e comerciais leves, a expectativa é ter queda de 
5,9%. Já para caminhões, ônibus e implementos rodoviários, a Fenabrave projeta 
retração de 2,7% para caminhões, 3,2% para ônibus e 1,8% para implementos 
rodoviários. O segmento de motocicletas, que vem sofrendo sucessivas quedas 
desde a crise de 2008, deverá permanecer com retração, estimada em 4,1%.

Segundo o presidente da Fenabrave, as projeções são iniciais e dependerão 
do curso que o Brasil tomará ao longo do ano, tanto em relação às diretrizes 
econômicas como políticas. “Vale lembrar que temos alguns eventos que podem 
afetar as vendas de veículos, para o bem ou para o mal, como o feriado de Carnaval 
no início de fevereiro, a realização das Olimpíadas no Brasil, as Eleições Municipais e 
a realização do Salão Internacional do Automóvel”, declarou Assumpção Júnior.

A Fenabrave deverá revisar as projeções do setor a cada trimestre. 

Desempenho de todos os segmentos automotivos, em 2015:

De acordo com os dados preliminares 
apurados junto ao mercado, as vendas 
de Tratores, em 2015, totalizaram cerca 
de 37 mil 265 unidades, representando 
uma retração de 33% na comparação 
com 2014. Já a prévia para o segmento 
de Colheitadeiras aponta que foram 
comercializadas 3 mil 917 unidades no 
ano passado, atingindo queda de 38% 
na comparação com 2014. 

O vice-presidente do segmento de 
Tratores e Máquinas Agrícolas pela 
Fenabrave, Marcelo Nogueira Ferreira, 
comenta que, se em 2016 o cenário 
continuar com restrição ao crédito, 
com indicação de aumento das taxas 
de juros, o setor deverá encerrar 
2016 com queda entre 5% e 7%, na 
comparação com 2015, considerando 
os fatores climáticos que poderão gerar 
problemas localizados.  “Aliado a tudo 
isso, ainda temos o aumento dos custos 
de produção. Por isso, a liberação dos 
recursos de crédito com taxas de juros 
diferenciadas por parte do BNDES, como 
o Programa de Modernização da Frota 
de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras – 
Moderfrota, é fundamental para a 
recuperação do nível de contratação 
de investimentos no setor. Vamos 
continuar o trabalho no sentido de 
buscar alternativas junto ao BNDES, que 
beneficiem o segmento”, cita. 

Ferreira destaca, também, as ações 
da Federação em parceria com as 
Associações de Marcas, junto às 
montadoras, no sentido de buscar 
alternativas para amenizar a queda 
nas vendas no setor de Tratores e 
Máquinas Agrícolas. “Nesse trabalho, 
temos procurado intensificar novas 
modalidades de crédito para o 
produtor, como o consórcio e as 
operações barter, que consistem 
no pagamento da máquina por 
meio de grãos. No entanto, é 
importante reforçar, junto às Redes 
de Concessionárias, a necessidade 
do ajuste neste cenário de crise, com 
o objetivo de melhorar a eficiência 
e redução de custos. No geral, as 
expectativas, considerando a SAFRA 
2015/2016, são boas”, conclui.



Encontro de Vendedores  
de Concessionárias Fenacodiv em Brasília
O Encontro de Vendedores de Concessionárias, promovido em parceria pela 
Fenacodiv e os Sincodiv´s, está com nova roupagem e a sua 11ª edição será 
realizada em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de fevereiro, das 8h às 18h00. Lançado 
no início de 2015, os eventos, que têm como objetivo levar aprimoramento 
profissional para as equipes de vendas e gestores das concessionárias de todos 
os segmentos, a partir deste ano passam a contemplar as áreas de usados, peças 
e serviços, além de serem somadas ao conteúdo, ferramentas comportamentais 
de Programação Neurolinguística e Coaching, incluindo novos palestrantes.

O 11º Encontro de Vendedores de Concessionárias Fenacodiv, realizado em 
parceria com o SINCODIV-DF, acontecerá na ASBRACO (Associação Brasiliense 
de Construtores) - SIA Sul Trecho 4, Quadra 03, Lote 2000 - Bloco F, Cobertura, 
Brasília/DF. “Brasília é a primeira localidade onde irá acontecer o Encontro no 
novo formato e, assim como aconteceu com as 10 edições realizadas durante 
o ano de 2015, que levaram aprimoramento profissional para cerca de dois 
mil vendedores e gestores de todos os segmentos, temos certeza de que os 
profissionais que participarão dos eventos este ano também terão oportunidade 
de ampliar seu conhecimento para atingir a excelência nos níveis estratégicos 
e de rentabilidade do negócio”, cita Valdner Papa,  Coordenador Geral da 
Fenacodiv e do projeto.

Confira a seguir a Programação do 11º Encontro de Vendedores de 
Concessionárias Fenacodiv:

• Palestra Automóveis – Como vencer os desafios do setor: Ministrada por 
Silvana ChmelykVallochi, Diretora Executiva da Momentum Consultoria e 
Escola de Gestão Automotiva – EGA e Professora da TV FENABRAVE; 

• Palestra Motocicletas – Seu motor de vendas funciona? - Ministrada por 
Vanessa Bergamini, Coordenadora de Negócios, Consultora no Setor de 
Motocicletas e Professora da TV Fenabrave;

• Palestra Caminhões, Ônibus, Implementos Rodoviários, Tratores e Máquinas 
Agrícolas – O sucesso nas vendas de veículos comerciais: Ministrada por 
Osmar Rodrigues Hidalgo, Consultor de Negócios, Estratégia e Gestão de 
operações automotivas;

• Palestra Pós-Venda (Pós-venda - venda mais e com qualidade!) – Ministrada 
por Rose Santi, Consultora em áreas de Pós-Venda, Vendas e Processos 
Internos, Psicóloga e Instrutora da TV Fenabrave; 

• Conteúdo e Atividade Complementar (O poder da persuasão, como fazer o 
cliente dizer sim). Apresentado pelo Prof. Ricardo Cavalcante – Profissional 
de Coaching com experiência em Gestão Comercial B2B, Gestão de Pessoas e 
proprietário da VACC Treinamentos.

As Inscrições para o evento devem ser realizadas por meio do Telefone:  
(61) 3361-0000 ou e-mail: sincodiv2@sincodivdf.com.br (contato com Dayanna 
Antunes Lins). Para participar, cada inscrito deverá doar 1 kg de alimento não 
perecível. Os alimentos arrecadados serão doados à ABRACE – Associação 
Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e 
Hemopatias, localizada em Brasília/DF. 

Convenção  
NADA 2016  
será em Las Vegas
A convenção anual promovida 
pela NADA – National Automobile 
Dealers Association, entidade que 
representa 18 mil concessionários 
de automóveis e comerciais leves 
nos Estados Unidos, acontece 
entre os dias 31 de março e 3 de 
abril, na cidade de Las Vegas- 
Nevada. Os concessionários 
brasileiros que tiverem interesse 
em participar deverão realizar suas 
inscrições e reservas de hotel o 
mais breve possível, em função da 
alta concorrência para participação 
no evento, que também abrigará 
a convenção da ATD- American 
Truck Dealers, representando o 
setor de caminhões. 

Para mais informações sobre 
o maior evento mundial da 
distribuição automotiva, os 
interessados deverão acessar o site: 
http://www.nadaconvention.org/
nada2016/Public/Enter.aspx. 

A Fenabrave, associada à NADA, 
estará representada na Convenção, 
mas não está organizando 
nenhum programa ou grupo 
especial para as Redes. Algumas 
Associações de Marcas estão se 
organizando neste sentido. 
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BNDES reativa 
Progeren
O Programa BNDES de Apoio ao 
Fortalecimento da Capacidade de 
Geração de Emprego e Renda – 
Progeren foi renovado e tem, como 
objetivo, aumentar a produção, 
o emprego e a massa salarial, por 
meio do apoio financeiro, na forma 
de capital de giro às empresas. 
Podem ser beneficiadas, pelo 
Programa, sociedades empresariais, 
cooperativas e empresas 
individuais de responsabilidade 
limitada, inscritas no Registro 
Público de Empresas Mercantis 
(RPEM), com sede e administração 
no País, e empresários individuais 
inscritos no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e no 
Registro Público de Empresas 
Mercantis (RPEM).

Em 7 de janeiro, o BNDES - Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social divulgou 
Circular (SUP/AOI nº 02/2016-
BNDES) que trata das alterações 
no Progeren, modificando os 
referenciais de custo financeiro 
para beneficiárias finais 
classificadas por porte, como micro, 
pequenas e médias empresas, 
além de prorrogar a sua vigência 
para até 31 de dezembro de 2016. 
O limite orçamentário do BNDES 
Progeren é de R$ 7,7 bilhões, 
com prazo para pagamento 
dos empréstimos de 60 meses, 
incluindo 24 meses de carência. 

Para mais informações sobre o 
Programa e suas condições, a 
Fenabrave orienta que as Redes 
entrem em contanto com os seus 
Agentes Financeiros credenciados 
no Progeren. 

26º. Congresso & ExpoFenabrave  
acontece entre 16 e 17 de agosto, em SP
O 26º. Congresso & ExpoFenabrave, 
maior evento do Setor da Distribuição 
Automotiva da América Latina, será 
realizado entre os dias 16 e 17 de 
agosto, no Pavilhão Verde do Expo 
Center Norte, em São Paulo/SP. O site do 
evento estará disponível para as Redes 
de Concessionárias efetuarem suas 
inscrições no início de março.

 “A capital paulista 
foi escolhida, mais 
uma vez, para sediar 
o nosso Congresso 
& ExpoFenabrave 
por oferecer toda a 
infraestrutura necessária, 
além de atender a 
demanda dos próprios 
concessionários que 
participaram da última edição e responderam a Pesquisa de Avaliação. Estamos 
certos de que, assim como aconteceu na edição 2015, que superou as nossas 
expectativas e foi avaliado positivamente por mais de 90% do público participante, 
este também será um grande evento”, comenta o Presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior. 

Segundo o coordenador temático do evento, Valdner Papa, a Programação 
Temática do evento será voltada para a retomada da rentabilidade por parte das 
concessionárias e serão destacadas palestras para cada segmento automotivo, além 
das focadas em economia, ferramentas de gestão e internacionais.

ExpoFenabrave

A ExpoFenabrave, feira 
de negócios realizada 
paralelamente ao 
26º Congresso, será 
abrigada em uma 
área de 8 mil m2 do 
Pavilhão Verde do Expo 
Center Norte. “Grande 
parte das empresas 
participantes da edição 
2015 manifestou intenção 
de renovar participação 
este ano, e já temos 
vários contratos fechados 
e outros pedidos de reserva de espaço. Nossa expectativa é muito positiva, 
pois as empresas que quiserem se destacar neste competitivo mercado, devem 
procurar maior exposição junto ao público-alvo e, no caso do setor da distribuição 
automotiva, não há feira melhor do que a ExpoFenabrave para falar, diretamente, 
com quem decide nas concessionárias. Pelo lado dos concessionários, esta feira 
também é perfeita para negociar, com os maiores fornecedores do mercado, novos 
e mais produtos e serviços que possam agregar rentabilidade aos seus negócios”, 
comenta João Paulo Picolo, diretor da Reed Ehxibitions Alcântara Machado, 
empresa organizadora do evento.


