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Valores congelados e condições especiais para as redes!
Com o tema “DETERMINAÇÃO”, o 26º Congresso & ExpoFenabrave acontecerá
entre os dias 16 e 17 de agosto, e será realizado no Pavilhão Verde do Expo Center
Norte, em São Paulo/SP.
O site do evento (www.congresso-fenabrave.com.br) está no ar desde o dia 4 de
março, e as Redes de Concessionárias já podem realizar as suas inscrições com
condições especiais.
Considerando o atual momento econômico do setor e a necessidade de mais
colaboradores das redes participarem do evento, a Fenabrave manteve os valores de
inscrição da edição 2015 (Veja tabela no final da matéria).
O Presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, cita que a expectativa para
esta edição do evento é muito positiva, considerando que a pesquisa realizada, em
2015, apontou que mais de 90% dos participantes aprovaram o evento e que 97%
demonstraram intenção de participar da edição 2016. “Estamos trabalhando para
facilitar a participação das Redes de Concessionárias, oferecendo condições especiais
para as inscrições antecipadas e mantendo os mesmos valores da tabela de 2015. O
pagamento das inscrições poderá ser parcelado e o número de parcelas depende da
antecedência com a qual as inscrições forem feitas”, argumenta Assumpção Júnior.
Com expectativa de reunir um público superior a 3 mil pessoas, o 26º Congresso
& ExpoFenabrave está sendo planejado para atender as demandas atuais
e futuras do Setor Automotivo, considerando a crise atual e a retomada do
mercado, esperada para a partir de 2017. “O tema do nosso evento este ano é
DETERMINAÇÃO, pois precisaremos de muito foco e trabalho para enfrentar a crise,
adequando a gestão e os talentos, e seguindo na busca por melhores resultados.
Mais do que isso, devemos preparar, continuadamente, nossas estruturas e equipes
para estarem mais afinadas e qualificadas quando o mercado
reagir, pois a crise é passageira, mas nossas empresas não.
Porém, devemos ter claro que o modelo do negócio será
outro a partir de agora. Por isso, nosso evento irá oferecer,
aos participantes, conteúdo voltado a este novo perfil de
negócio”, explica o presidente.
A Programação Temática do 26º Congresso & ExpoFenabrave
contará com cerca de 25 palestras nacionais e internacionais,
entre as quais as voltadas para cada segmento da Distribuição
Automotiva, além das focadas em economia, ferramentas
de gestão, internet e outros temas que favorecerão a
retomada da rentabilidade. Serão abordadas, por exemplo, as
tendências para cada segmento nos próximos anos, análise
da indústria sobre o futuro do setor no Brasil e o cenário
econômico esperado para 2017.

As inscrições para o 26º
Congresso & ExpoFenabrave,
que acontece nos dias 16
e 17 de agosto, na capital
paulista, já estão abertas e o
site do evento já está no ar. O
tema central do evento será
DETERMINAÇÃO.
Trazemos, ainda, os dados de
emplacamentos do setor em
fevereiro e do acumulado do
primeiro bimestre de 2016,
divulgados pela Fenabrave, em
1 de março.
Acompanhe, também, as
ações com participação das
Regionais/SINCODIV´s, que
têm, como objetivo, levar
alternativas para as Redes de
Concessionárias enfrentarem
a crise, por meio de novas
ferramentas de gestão. Entre
os destaques, acompanhe
os Encontros de Vendedores
Fenacodiv que, em nova
formatação, acontecem
novamente em Brasília-DF e
estreiam em Natal-RN.
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

ExpoFenabrave

Confira o Valor das Inscrições para 2016

Nesta edição, a ExpoFenabrave, feira de negócios voltados ao setor
e realizada paralelamente ao 26º Congresso, reunirá cerca de 70
expositores em uma área de 8 mil m². “Devemos repetir o sucesso da
edição anterior, pois a ExpoFenabrave é uma oportunidade ímpar
para as empresas do setor que desejam aumentar a visibilidade nesse
momento de mercado. A feira também proporciona, para as Redes,
a vantagem de terem acesso aos maiores fornecedores do mercado,
de produtos e serviços, que podem resultar no aumento de sua
lucratividade. Na edição de 2015, 73% do público visitante possuía
cargos de liderança e, deste total, mais de 90% participavam dos
processos de compra e eram tomadores de decisões, demonstrando
o grande potencial deste evento, tanto para quem expõe quanto
para quem visita”, cita João Paulo Picolo, diretor da Reed Ehxibitions
Alcântara Machado, empresa organizadora do evento.

01 de Março a 30 de Abril

R$ 0.850,00

01 de Maio a 05 de Junho

R$ 0.950,00

06 de Junho a 10 de agosto
(Último dia para inscrição online)

R$ 1.050,00

No evento

R$ 1.150,00

Formas de pagamento:
Boleto Bancário, em até 6 parcelas;
Cartão de Crédito (Mastercard e VISA), em até 3 Parcelas.

Mais informações e Inscrições
CLIQUE AQUI

Fevereiro encerra com queda de 6,83% nos emplacamentos
No dia 1 de março, a Fenabrave divulgou os dados de
emplacamentos do setor automotivo de fevereiro e do
acumulado do primeiro bimestre de 2016. Mesmo com a
alta de 3,52% na média diária de vendas, o segundo mês
do ano mantém queda nas vendas de veículos.

já esperado, pois o mês de janeiro é, historicamente,
prejudicado pelas antecipações de compras realizadas
em dezembro e pelas despesas escolares e decorrentes
de impostos no início do ano”, comentou o presidente da
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

De acordo com a apuração da Federação, as vendas de
todos os segmentos somados apresentaram queda de
6,83% em fevereiro, no comparativo com janeiro. Ao
todo, foram emplacadas 243.064 unidades, contra as
260.894 registradas no mês anterior. Se comparado ao
mesmo período do ano
passado (290.193 unidades),
a queda foi de 16,24%. No
acumulado, a retração foi de
24,01% na comparação com
o primeiro bimestre de 2015.

Apesar do resultado positivo na média diária de vendas, a
Fenabrave não prevê alteração do cenário para o ano, que
deve se manter negativo no acumulado de 2016.

Em fevereiro, foram
emplacados, em média,
13.503 unidades de veículos
por dia útil, contra 13.044
unidades em janeiro. “Apesar
da retração registrada em
dias corridos, vale ressaltar
que, em fevereiro, na
comparação dos dias úteis,
foi observada uma alta de
3,52% nos emplacamentos,
com relação ao mês
anterior. Este crescimento
é importante, ainda que

Confira o desempenho de todos os segmentos:

Confira a Programação do
Encontro de Vendedores de
Concessionárias Fenacodiv:

Agenda
Encontro de Vendedores
em Brasília e Natal
Em função do sucesso do Encontro de Vendedores de Concessionárias
Fenacodiv, realizado em Brasília, em fevereiro, a capital do País receberá mais
uma edição do evento, nos dias 22 e 23 de março.
Também realizada em parceria com o SINCODIV-DF, que reuniu mais de
400 participantes na primeira edição do evento na cidade, a 12ª edição do
Encontro acontecerá na ASBRACO (Associação Brasiliense de Construtores)
- SIA Sul Trecho 4, Quadra 03, Lote 2000 - Bloco F, Cobertura, Brasília/DF. As
Inscrições devem ser realizadas por meio do Telefone: (61) 3361-0000 ou
e-mail: sincodiv2@sincodivdf.com.br (contato com Dayanna Antunes Lins).
Já nos dias 13 e 14 de abril, acontecerá a 13ª edição do Encontro de Vendedores
de Concessionárias Fenacodiv, em parceria com o SINCODIV-RN. O evento
será realizado no Hotel Best Western Premier Majestic, na Av. Eng. Roberto
Freire, 3.800, Ponta Negra, Natal/RN. Para mais informações e inscrições, os
interessados deverão entrar em contato com a Sra. Verônica, por meio do
Telefone (84) 3206-0783 ou e-mail: fenabravern@sincodern.com.br.
Aprimoramento e produtividade em vendas
Os Encontros de Vendedores de Concessionárias Fenacodiv são destinados
aos profissionais de vendas ligados às Redes de Concessionárias de todo
o País. Este ano, os eventos adquiriram nova roupagem e passaram a
contemplar, também, as áreas de usados, peças e serviços, além de serem
somadas, ao conteúdo, ferramentas comportamentais de Programação
Neurolinguística e Coaching, e novos palestrantes.
“Os eventos em Brasília e Natal já contemplam o novo formato, que foi
desenvolvido para ampliar a produtividade das equipes, considerando as
dificuldades econômicas e que interferem, de forma crucial, nos negócios
do segmento. Temos certeza de que, assim como ocorreu em 2015, ano em
que levamos aprimoramento profissional para cerca de 2 mil vendedores e
gestores, teremos sucesso com o novo formato e atingiremos mais de 3 mil
profissionais este ano. Para tanto, contamos
com o apoio das Regionais/SINCODIV´s, que
têm sido fundamentais em todo o processo”,
comenta Valdner Papa, Coordenador Geral da
Fenacodiv e do projeto.
Para participar dos eventos, cada inscrito
deverá doar 1 kg de alimento não
perecível. Os alimentos arrecadados
serão doados a entidades escolhidas
pelas Regionais/SINCODIV´s.

Palestra Automóveis – Como
vencer os desafios do setor:
Ministrada por Silvana Chmelyk
Vallochi, 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 PósVenda, 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.

11a edição do Encontro, realizada em Brasília/DF.

Fortaleza recebe Reunião Itinerante Fenacodiv

Retomando a realização de reuniões itinerantes, o
primeiro evento regional da Fenacodiv aconteceu na
cidade de Fortaleza-CE, no dia 26 de fevereiro, reunindo
cerca de 100 pessoas na sala de Convenções do Seara
Praia Hotel, na Avenida Beiramar, na praia de Meireles.
Participaram da reunião, além do Presidente da
Fenabrave e Fenacodiv, Alarico Assumpção Júnior, a
Diretoria Executiva, executivos e assessores da entidade,
além de concessionários locais. O grupo foi recepcionado
pelo Presidente da Regional e do Sincodiv-CE, Fernando
Pontes, que deu as boas vindas, dizendo estar honrado
por estar recebendo a todos em sua cidade.
A abrir a reunião, o presidente da Fenabrave e
Fenacodiv, Alarico Assumpção Júnior, reiterou a
proposta das entidades em buscar soluções conjuntas
para que o setor possa sair da crise, e alertou para a
necessidade de união de toda a categoria para que
todos sofram menos e possam atravessar por 2016 com
menos perdas do que as registradas no ano passado.
“Devemos estar de mãos dadas para atravessar essa
ponte chamada 2016, mas chegaremos ao futuro mais
fortes, certamente”, ponderou.
Como parte da programação do dia, Luiz Antonio Fleury
Filho, ex-governador de São Paulo e atual consultor da
Fenabrave, falou sobre o “Momento Político” vivido
pelo Brasil, que traz instabilidade sobre o futuro.
“A ética na comunicação política” foi o tema abordado
pela coaching Clarissa Medeiros, que retratou a crise
como oportunidade de superação, e destacou, outros
assuntos, a necessidade de os empresários migrarem
o foco dos processos para os relacionamentos e para o
desenvolvimento de pessoas.
O diretor de Assuntos com o Mercado e Coordenador
Geral da Fenacodiv, Valdner Papa, comentou sobre a
“Visão de Mercado” e os benefícios que os estudos
realizados pela Fenabrave proporcionam. Entre um dos
pontos destacados em sua apresentação, Papa afirmou
que houve migração da maior faixa de consumo de
automóveis, que passaram de carros de até R$50 mil para
uma entre R$60 mil a R$70 mil.
Na sequência, os Encontros de Vendedores Fenacodiv
foram abordados pela consultora Silvana Vallochi, da

Escola de Gestão Automotiva –EGA, que demonstrou
dados e opiniões dos participantes das edições realizadas
em 2015. Entre os argumentos sobre a necessidade
crescente de capacitação das equipes de vendas das
concessionárias, Vallochi mostrou índices de conversão
de vendas potenciais, identificados na pesquisa realizada
em cada Encontro, junto aos participantes, e que
identificaram que a conversão concretizada está bem
abaixo do real potencial de vendas de cada profissional.
Também “Os desafios da comunicação” foram
abordados na Reunião Itinerante. A assessora de
comunicação institucional e imprensa da Fenabrave,
Rita Mazzuchini, falou sobre os objetivos da área de
comunicação da entidade e os diversos canais existentes,
voltados aos públicos interno e externo, e que têm
ampliado seu espaço e credibilidade também junto ao
Governo e entidades congêneres.
Na sequência do evento, o ex-concessionário Fiat,
Humberto Pereira Carneiro, atual sócio da Policard,
apresentou proposta de Cartão Corporativo para os
participantes da reunião, garantindo lucratividade,
atendimento e representatividade por parte da Policard
em todo o País.
Antes da palestra de encerramento, o evento recebeu
Mauro Benevides Filho, Secretário da Fazenda do Estado
do Ceará e professor, que abordou a “Conjuntura
Econômica no Estado do Ceará e suas Repercussões
no Cenário Nacional”. Em sua apresentação,
considerada um dos destaques da Reunião, o Secretário
falou sobre os projetos que desenvolveu no sentido
de desonerar setores, reduzindo cargas tributárias e,
ao mesmo tempo, elevar a arrecadação e a capacidade
de investimento do Ceará, por meio de incentivos.
“Fizemos ajustes em todos os segmentos. Nos 8 anos em
que estive na liderança do Confaz, enquanto o IPCA do
período chegava a 55%, aumentamos a receita em mais
de 160% com esses ajustes. O retorno acontece de 4 a
9 meses do início do ajuste”, relembra o Secretário, que
finalizou:” Ajuste fiscal não é um fim em si próprio. Ajuste
Fiscal é você dotar o Estado de capacidade de investir”.
A reunião foi encerrada com a palestra motivacional
“Como tirar leite de pedra no país das maravilhas”,
ministrada pelo consultor Ernani Lopes Buchman.
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