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Mensagem do  
Conselho Editorial

Os caminhos do 
desenvolvimento

Em tempos difíceis de mercado, 
se preparar para a retomada 
dos negócios é um fator que 
diferenciará as empresas do setor 
automotivo. E, pensando nisso, a 
Fenabrave vem desenvolvendo 
uma série de ações que contribuem 
para a preparação da Rede de 
Concessionárias, não apenas de 
forma estratégica, mas também na 
capacitação das equipes.

No 26º Congresso & 
ExpoFenabrave, foi lançada 
uma nova ferramenta de 
análise de mercado que poderá 
revolucionar as estratégias de 
negócios das redes. Por meio 
do novo portal DMP – Dados de 
Mercado Personalizados, será 
possível projetar metas, analisar a 
concorrência e definir novas ações 
graças à ajuda de um rico banco 
de dados.

A nova solução foi totalmente 
desenvolvida pela área de 
Tecnologia da Informação e 
Inteligência de Mercado da 
Fenabrave, desde a concepção 
até a sua estrutura, com o 
único objetivo de levar, aos 
concessionários filiados, mais uma 
ferramenta que contribuirá com o 
sucesso de suas operações.

Estamos certos de que todo o 
trabalho desenvolvido até agora, 
com a contribuição dos programas 
educacionais da Fenabrave e, 
também, da Fenacodiv, em parceria 
com os Sincodiv’s estaduais, 
trarão resultados positivos para os 
negócios e para o setor, que voltará 
a crescer por meio de profissionais 
cada vez mais preparados.

Acompanhe as notícias e participe 
das ações e eventos da Fenabrave. 
A Informação, certamente, fará 
diferença no resultado de seus 
negócios!

Boa leitura e sucesso!

Fenabrave lança 
DMP e oferece mais 
facilidades à Rede

Durante o 26º Congresso & ExpoFenabrave, realizado em São Paulo, a 
Fenabrave apresentou a DMP – Dados de Mercado Personalizados –, a 
mais nova ferramenta de análise de dados que auxiliará o concessionário 
associado a identificar, as principais tendências de mercado, efetuar análise da 
concorrência, e assim ter o controle de suas metas e de seus negócios, entre 
outras funcionalidades importantes. “Esta tecnologia, desenvolvida 100% pelos 
profissionais da Fenabrave, agilizará o poder de decisão das concessionárias 
ao analisarem, em tempo real, diversos índices de mercado, construídos por 
meio do nosso banco de dados”, explica o presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior.

Com tecnologia desenvolvida em apenas quatro meses, pelas equipes de 
TI e Inteligência de Mercado da Fenabrave, o DMP é um sistema totalmente 
reformulado em relação ao TELA, tanto visualmente quanto tecnologicamente, 
oferecendo a possibilidade de novos relatórios e demonstrações gráficas para 
maior agilidade nas consultas aos dados. 

A nova plataforma permite, aos concessionários assinantes,  realizarem análise 
de participação de mercado, emplacamentos em sua área de atuação e 
determinadas cidades de sua região, avaliação de mercado para usados, além de 
acesso a outros relatórios que permitem ações pontuais. “Por meio da curva de 
troca de veículos, por exemplo, é possível prospectar novos clientes seguindo 
uma tendência de mercado”, avaliou o vice-presidente da Fenabrave, José 
Carneiro de Carvalho Neto, que liderou o projeto.

“Além de tudo isso, o DMP ainda informa aos gerentes de vendas  para que 
tenham, em mãos, dados de emplacamentos em D-1, ou seja, emplacamentos 
realizados pelo seu CNPJ até o dia anterior. Isso possibilita maior assertividade 
nas decisões estratégicas de vendas e aumento de fechamentos no showroom”, 
complementou o vice-presidente da Fenabrave.

O novo sistema conta, ainda, com suporte online, realizado pelos profissionais de 
TI da Fenabrave que participaram de todo desenvolvimento do sistema e estão 
preparados para esclarecer todas as dúvidas dos concessionários.

Para obter mais informações e ter acesso ao DMP, entre em contato com a 
Central de Atendimento da Fenabrave, por meio dos telefones (11) 5582-0059 / 
5582-0066 / 5582-0075 / 5582-0090.



Setor de tratores e máquinas agrícolas  
quer agilizar FINAME
Presidentes de Associações de Marca, dos segmentos de tratores e máquinas 
agrícolas, se reuniram na sede da Fenabrave, na manhã do dia 20 de 
setembro, com a participação de diversos representantes de instituições 
financeiras, além de representantes do BNDES. O objetivo do encontro 
foi discutir melhores práticas para a operação de FINAME, entre outros 
assuntos de interesse da Rede. “Existem muitos gargalos que devem ser 
resolvidos para diminuir o tempo de liberação de recursos por meio do 
FINAME. O processo é burocrático, por isso, reunimos todas as partes desta 
operação para tentarmos ajustá-la da melhor forma possível”, explicou o vice-
presidente da Fenabrave para o segmento, Marcelo Nogueira.

De acordo com Nogueira, a Fenabrave quer melhorar os processos nas 
concessionárias e, também, nos agentes financeiros, responsáveis por fazer 
a ponte com o BNDES. A ideia, segundo o vice-presidente da Fenabrave, é 
criar um comitê para desenvolver um projeto que seja eficiente para todas 
as partes envolvidas. “Não queremos criar inseguranças jurídicas. Queremos 
apenas conversar e desenvolver uma forma de agilizar os processos entre o 
envio da proposta e a autorização do recurso”, argumentou.

“Achamos oportuna a ideia e o BNDES já vem desenvolvendo um trabalho de 
otimização de processos, ou seja, estamos em linha com as necessidades do 
setor. Dessa forma, estamos desenvolvendo um mecanismo automatizado 
para esta operação, o que facilitará muito o andamento das solicitações”, 
completou o chefe do departamento de Relações Institucionais do BNDES, 
Carlos Alberto Viana.

Presidente da Fenabrave  
no BNDES

No dia 26 de agosto, o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção 
Júnior, Diretores e Vice-Presidentes 
dos segmentos de Caminhões, 
Ônibus, Implementos Rodoviários, 
Tratores e Máquinas Agrícolas 
foram recebidos pela nova 
presidente do BNDES – Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, Maria Silvia 
Bastos Marques, no Rio de Janeiro. 
Na oportunidade, Assumpção 
Júnior reforçou a importância 
da parceria da Fenabrave com o 
BNDES no desenvolvimento do 
fomento de financiamento para 
caminhões, ônibus, tratores e 
máquinas agrícolas. “O BNDES 
é o maior provedor de recursos 
para financiamento de bens 
de produção. E o trabalho 
desenvolvido por eles contribui 
para o crescimento deste mercado 
tão importante para a economia 
brasileira”, disse.

http://isoflex.com.br/categoria-produto/progresso-do-trabalho-2/


Fenabrave-SC realiza  
9º congresso em Joinville
Nos dias 19 e 20 de setembro, a Fenabrave-SC realizou seu 9º Congresso 
Estadual, na cidade de Joinville. Sob o tema “Eficiência: Trabalhando 
juntos”, o evento contou com debates sobre a realidade do mercado, novas 
ferramentas de gestão, estratégias e assuntos de extrema importância para 
as redes de distribuição locais, por meio de 17 palestras.

Os assuntos de destaque, que guiaram as palestras desta edição, foram 
pensados a partir das necessidades do setor e perspectivas do mercado 
automobilístico, visando oferecer embasamento capaz de proporcionar 
a exploração de todo o potencial do capital humano das concessionárias 
diante do atual cenário econômico. 

A Fenabrave Nacional participou da feira de negócios do evento, onde 
apresentou, aos concessionários catarinenses, as funcionalidades do DMP – 
Dados de Mercado Personalizados e os cursos disponíveis na Universidade 
Web Fenabrave. Além disso, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção 
Júnior, saudou todos os concessionários presentes na Abertura do evento, 
por meio de um vídeo preparado especialmente para a ocasião.

Durante o encontro foi feita uma homenagem a Ivo Koentopp, diretor 
das concessionárias Gabivel (Honda em Joinville e Jaraguá do Sul) e 
Nelson Fuchter, diretor das concessionárias Le Monde (Citroen nas 
cidades de Florianópolis, Blumenau, Lages, Criciúma, Tubarão, Joinville, 
Palhoça, Balneário Camboriú e Jaraguá do Sul), que se dedicaram ao 
empreendedorismo no setor da distribuição no Estado.

No encontro também foram revelados os vencedores do Prêmio Fenabrave 
SC de Educação no Trânsito, que acontece anualmente.

Conselho 
Deliberativo se 
reúne em SP
Na tarde do dia 20 de setembro, 
foi realizada a reunião do 
Conselho Deliberativo da 
Fenabrave, que contou com a 
participação dos presidentes de 
Associação de Marca de todos 
os segmentos automotivos. 
A reunião foi conduzida pelo 
Presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior e teve, na 
pauta, temas de interesse para 
as redes, como o panorama 
político Pós-Impeachment, 
comentado pelo consultor da 
entidade e ex-governador de 
São Paulo, Luiz Antonio Fleury 
Filho, análise dos dados de 
mercado, emplacamentos e 
tendências para o setor até o 
final deste ano, e outros temas 
e projetos que fazem parte da 
agenda de ações da Fenabrave, 
como o RENAVE, MVA (Margem 
de Valor Agregado) de 
autopeças em São Paulo, e o 
Programa de Sustentabilidade 
Veicular, entregue ao Governo 
no dia seguinte à reunião.

O relacionamento com bancos e 
seguradoras também foi tratado 
na reunião, da mesma forma 
como também foi apresentado 
o andamento da implantação 
do DMP- Dados de Mercado 
Personalizados (vide matéria 
neste boletim), que vem sendo 
aprovado pelos usuários que 
aderiram ao sistema e tem tido 
ampla demanda, por parte de 
diversas regiões, para que a 
Fenabrave faça apresentações 
sobre o passo a passo de 
utilização do novo sistema. 

Participação na 
Convenção da 
AADA
O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, participou, entre os 
dias 6 e 8 de setembro, na cidade de Melbourne, na Austrália, da Convenção 
Anual da AADA – Australian Automotive Dealer Association, entidade que 
representa todos os concessionários australianos. Sob o tema “Construindo 
Melhores Resultados”, o evento reuniu líderes da indústria e da distribuição, 
além de apresentar palestras com temas atuais de mercado e tendências 
direcionadas aos concessionários.

Durante o chamado “jantar com o Presidente” da entidade australiana, a 
Fenabrave e Alarico Assumpção Júnior, que assumiu, também, a presidência 
da ALADDA em agosto, foram especialmente citados e aplaudidos pelos 
participantes.

http://www.megadealer.com.br


Porto Alegre recebe Encontro do Vendedor
Nos dias 21 e 22 de setembro, a Fenacodiv, por meio da parceria com o 
SINCODIV-RS e patrocínio do Banco Itaú, realizou mais uma edição do Encontro 
Fenacodiv de Vendedores de Concessionárias, realizado em Porto Alegre. 

Direcionadas a vendedores e consultores técnicos, as palestras contaram com 
especialistas que apresentaram conceitos de vendas e pós-vendas, para todos 
os segmentos automotivos, além de técnicas de Programação Neurolinguística, 
onde o participante pôde conhecer a estratégia dos maiores vendedores e 
negociadores do mundo, e as mais modernas técnicas de vendas por meio da 
comunicação. O curso é realizado pela Fenacodiv e Sincodiv local e organizado 
pela EGA - Escola de Gestão Automotiva.

A próxima edição do Encontro Fenacodiv de Vendedores de Concessionárias 
será realizado em Porto Velho-RO, no dia 19 de outubro, em parceria com 
o SINCODIV-RO. Para mais informações e inscrições, entre em contato com 
Ivaneide Reis: (69) 3223-2706 ou sincodiv@sincodiv-ro.com.br

Mudanças na  
vice-presidência

Carlos Porto, presidente da 
ABRACY – Associação Brasileira dos 
Concessionários Yamaha, deixou 
a presidência da Associação para 
assumir a vice-presidência da 
Fenabrave para o segmento de 
motocicletas, substituindo Antonio 
Figueiredo Neto. 

Ricardo Lima também deixou a 
vice-presidência da entidade e seu 
sucessor será ainda anunciado.

Encontro Estadual em MG
Ricardo Lima, vice-presidente da Fenabrave, representou Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave no XII Encontro 
Estadual promovido pelo SINCODIV-MG, no dia 15 de setembro. O evento, que teve como tema, “A Caminho da Superação 
– Os Próximos desafios da Distribuição Automotiva no Brasil”, contou com a participação de concessionários, de todos os 
segmentos, do Estado de Minas Gerais.

A programação contou com a avaliação do atual momento do mercado e os principais desafios a serem enfrentados pelos 
distribuidores de veículos, feita pelo diretor de Relações com o Mercado da Fenabrave, Valdner Papa, e o economista Luiz 
Carlos Mendonça de Barros.

O evento teve, também, a participação do CEO da Netshoes, Renato Mendes, que apresentou a história da empresa e deu uma 
aula de como utilizar as redes sociais para vender, atender clientes e construir marcas. Além dele, Cláudio Tomanini realizou 
uma palestra motivacional falando sobre vendas em tempos de crise. Já o especialista em vendas e atendimento a clientes, o 
conferencista Marcelo Ortega, abordou o tema com diversos exemplos e experiências vividas ao longo de sua carreira.

Segundo o presidente do Sincodiv-MG, Camilo Lucian, o objetivo do evento foi trazer para empresários e colaboradores, 
exemplos e práticas para reciclar e apontar caminhos para o enfrentamento do atual cenário adverso da economia e reafirmar 
a importância da retomada nos negócios.
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