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Fenabrave participa do 
Salão do Automóvel
Entre os dias 10 e 20 de novembro, mais de 750 mil pessoas 
percorreram os corredores do novo São Paulo Expo para visitar 
a 29º edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, 
reunindo 32 marcas que apresentaram suas principais novidades 
e tendências, tanto tecnológicas, como de mobilidade e, 
especialmente, inovação.

Durante a Cerimônia de Abertura o� cial do evento, que contou com a presença 
do presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior na composição de palco, 
o presidente da ANFAVEA, Antonio Megale, comentou que este foi o “Salão do 
Inovar-Auto”, no qual foram mostrados “todos os desenvolvimentos de produtos e 
tecnologias desde a implantação deste programa. Nossos veículos estão mais leves, 
potentes, econômicos, seguros e com muita tecnologia embutida. Demos um salto 
de conectividade e de digitalização”, completou.

A inovação também foi ressaltada pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Pereira, que comentou estar sendo discutida, com a cadeia 
produtiva, uma nova política automotiva para o Brasil que terá, como um dos 
principais pilares, a competitividade global. “Estamos discutindo o resultado 
do Inovar-Auto até agora, que exigiu investimentos de R$ 15,3 bilhões em 
Pesquisa e Desenvolvimento na indústria automotiva, somente entre 2013 e 
2015. E, agora, iremos estabelecer qual será o novo ciclo da política automotiva. 
Nossa visão é que a indústria brasileira deve ser competitiva globalmente, 
consolidando o Brasil como exportador”.

Uma nova forma de atuação

Paralelamente ao Salão do Automóvel, foi realizado, no dia 17 de novembro, o 
Fórum da Indústria Automotiva, que contou com a apresentação do Diretor de 
Relações com o Mercado e Divisão Educacional da Fenabrave, Valdner Papa, que 
debateu o futuro da Distribuição Automotiva.

De acordo com Papa, o modelo atual de gestão e atuação, onde vendedores são 
treinados apenas para seguir um script de venda de produtos, já está ultrapassado. 
“Apresentação estática, seguida de teste drive, negociação e venda já não 
representam mais as necessidades que o novo consumidor tem”, comentou.

Segundo o Diretor da Fenabrave, as novas gerações realizam a compra de um 
veículo de forma totalmente diferente. “Mais de 95% da decisão de compra é 
essencialmente emocional”, aponta. Essa realidade, atrelada à alta tecnologia e 
aspectos envolvendo mobilidade devem reformular o modelo de negócio das 
concessionárias. “É preciso conhecer o per� l comportamental de cada indivíduo e 
trabalhar motivos emocionais, aplicando a neurociência no processo, diferenciando 
as características individuais e o per� l de cada geração de consumidores”, alertou, 
sentenciando que as mudanças que ocorrerão nos próximos cinco anos serão mais 
importantes do que as dos últimos 50 anos. “O negócio mudará por completo e o 
conceito-chave para sobreviver será o foco total no cliente”.

Na opinião de Valdner Papa, as concessionárias deverão se transformar em 
uma “Central de Vendas e Serviços da Mobilidade”, onde serão aplicados novos 
conceitos de relacionamento que extrapolam os limites físicos da loja e passam 
a atuar mais de forma virtual ou remota. O trabalho de consultoria � cará mais 
forte, onde o pro� ssional entenderá qual a necessidade de mobilidade do cliente 
e oferecerá a melhor solução, desde um plano de manutenção programada, 
como um veículo compartilhado, caso seja esta a necessidade do cliente. “O 
nosso negócio deverá ser mais pro� ssional, profundo e totalmente ligado à 
neurociência. A Fenabrave tem esta preocupação e trabalha no sentido de 
preparar os Concessionários para uma nova forma de gestão”, concluiu.

Mensagem do 
Conselho Editorial

Inovação a caminho do futuro

Na última edição do Salão 
Internacional do Automóvel, realizado 
no mês de novembro, em São Paulo, 
pudemos conhecer as principais 
tendências em produtos, expostas 
por 32 marcas. Além de inovações 
tecnológicas embarcadas nos 
veículos e principais lançamentos 
apresentados, durante o Fórum da 
Indústria Automotiva, que teve a 
participação da Fenabrave, pudemos 
conhecer qual será o Futuro da 
Distribuição Automotiva.

Trabalhar o lado emocional do 
consumidor e � car atento a todas 
as suas necessidades farão parte 
da rotina das concessionárias 
que, no futuro, deverão se tornar 
verdadeiros centros de serviços 
voltados à mobilidade.

Dessa forma, estar preparado para 
a chegada de um futuro próximo é 
uma das formas de se destacar frente 
à concorrência e garantir seu lugar no 
mercado. E a Fenabrave está atenta 
a isso, capacitando vendedores e 
gestores, especialmente na nova 
fase da Universidade Fenabrave, 
que disponibilizará seus cursos 
inteiramente na web, assim como por 
meio dos Encontros dos Vendedores, 
promovidos pela FENACODIV em 
parceria com os SINCODIVs estaduais.

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!



2Fenabrave em Ação #39 – Novembro de 2016

Rodoparana 
entrega produto 
400 mil da Randon
A Randon Implementos alcançou 
a marca histórica do produto 
400 mil desde que passou a 
produzir unidades em série, no 
ano de 1962. Trata-se de um 
semirreboque basculante, lançado, 
o� cialmente,  em outubro, que foi 
entregue pelo diretor-presidente 
das Empresas Randon, David 
Abramo Randon, pelo diretor 
da Rodoparana e presidente da 
ABRADIR – Associação Brasileira 
de Distribuidores Randon, Ivo 
José Scotti, ao diretor-presidente 
da COAMO Agroindustrial 
Cooperativa, José Aroldo Gallassini, 
em solenidade comemorativa 
realizada na sede da cooperativa, 
no dia 24 de novembro.

Da esquerda para direita: Wilson Ferri, diretor 

Comercial da Randon Implementos, Claudio 

Rizzatto, vice-presidente da COAMO, Fernando 

Scotti, diretor Rodoparana, David Randon, 

diretor-presidente das Empresas Randon, 

Aroldo Gallassini, presidente da COAMO, Ivo 

José Scotti, diretor Rodoparana e presidente 

da ABRADIR, e Ricardo Calderari, diretor 

Secretário da COAMO

Nova Universidade Web Fenabrave
A partir de janeiro de 2017, a Universidade Fenabrave disponibilizará 
seus cursos exclusivamente pela internet, por meio da Universidade 
Web Fenabrave, abrindo mais um canal educacional, levando muito 
mais informação com um investimento ainda mais acessível a todos.

Com isso, os concessionários terão acesso aos cursos WEB básicos, incluindo as Mesas Redondas transmitidas pela TV 
Fenabrave e, também, ao Jornal Fenabrave. Com esta novidade, os interessados poderão adquirir, individualmente, os cursos 
de WEB avançados, para ampliar o aprimoramento e crescimento pro� ssional, construídos por meio de estudos de casos, 
levando a experiência, na prática, de modernas ferramentas de gestão.

Todo o gerenciamento dos cursos da UNIVERSIDADE WEB FENABRAVE será feito pela Florida Christian University - FCU, 
localizada em Orlando, nos Estados Unidos, com conteúdo e metodologia da Escola de Gestão Automotiva – EGA, fruto da 
parceria � rmada com a Universidade Fenabrave.

Os alunos que completarem os cursos WEB serão certi� cados pela FENABRAVE e EGA, e contarão com créditos para cursos 
complementares e de graduação nos Estados Unidos, assim como em universidades brasileiras, parceiras da FCU. “O objetivo da 
Fenabrave, junto à Florida Christian University, é trazer, aos distribuidores de veículos brasileiros, a máxima qualidade de ensino, 
com conteúdo apropriado para aprendizagem, proporcionando, a todos os colaboradores, um futuro pro� ssional promissor e, 
com isso, aprimorar os resultados dos concessionários”, explica Valdner Papa, coordenador da Universidade Fenabrave.

Reunião dos segmentos de caminhões, 
ônibus e implementos
Em 26 de outubro, presidentes de Associações de Marca e executivos dos 
segmentos de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários se reuniram 
na sede da Fenabrave, em São Paulo. O encontro contou com a presença de 
representantes do BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social. “A Fenabrave tem realizado uma série de encontros como este, incluindo 
outras entidades representantes da cadeia automotiva, para discutir pontos 
em comum e de que forma podemos alavancar mais negócios”, comentou o 
presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, ao relembrar a importância 
da participação de entidades, como o BNDES em encontros com a Rede.

Durante a reunião, foram apresentados os dados referentes ao desempenho dos 
segmentos representados naquele encontro, além das principais tendências 
de mercados, especialmente na mudança de composição do mix entre os 
subsegmentos. “Observamos que caminhões pesados têm conquistado maiores 
fatias de participação em 2016, em detrimento de outros subsegmentos”, 
observou o presidente da Fenabrave.

Além do debate sobre o mercado, foi apresentada, pelo consultor Francisco 
Trivellato, os detalhes de uma Missão Técnica para o setor, que deve ocorrer 
em 2017, nos Estados Unidos. “O mercado norte-americano viveu o mesmo 
momento que estamos passando hoje no Brasil. Não apenas do lado econômico, 
mas especialmente no setor”, relembrou, dizendo que houve muitas mudanças 
naquele mercado, principalmente com relação aos conceitos de gestão e a forma 
de se trabalhar a distribuição. “Vamos conhecer de perto, em um dos maiores 
grupos automotivos do segmento, de que forma que eles mantêm o negócio 
capitalizado e como o mercado mudou”, detalhou. 
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Fenabrave participa de encontro no México
Entre os dias 2 e 4 de novembro, uma equipe da Fenabrave, liderada por seu 
presidente, Alarico Assumpção Júnior, que também é presidente da ALADDA 
– Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, participou 
do Foro Automotor AMDA 2017, promovido pela Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores, realizada na Cidade do México.

Depois de assumir a presidência da ALADDA, em agosto, Alarico Assumpção 
Júnior e sua equipe realizaram uma apresentação às associações que compõem 
a entidade, sugerindo ações para a ampliação de sua representatividade em cada 
mercado. “Acredito que todas as sugestões são muito positivas e agregarão valor 
a um setor tão importante para a economia das Américas, que é a Distribuição 
Automotiva, geradora de emprego e renda”, a� rmou Assumpção Júnior.

Como parte do planejamento do presidente Alarico, houve a de� nição do vice-
presidente da ALADDA, com a nomeação de Octávio Leite Vallejo. Atualmente, 
Vallejo é vice-presidente da Fenabrave e Superintendente do SINCODIV-SP, que 
já aceitou o convite. 

Mais de 650 participantes 
nos Encontros do Vendedor 
em novembro

Durante o mês de novembro, 
foram realizadas quatro edições 
do Encontro do Vendedor, que 
reuniu mais de 650 pessoas nas 
cidades de Fortaleza/CE, Manaus/
AM, Sinop/MT e Londrina/PR, e que 
contou com o apoio dos SINCODIV’s 
estaduais, respectivamente. Ao 
todo, foram arrecadados quase 
800 kg de alimentos e cerca de 180 
brinquedos, que são encaminhados 
a instituições � lantrópicas 
escolhidas em cada região.

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.

No mês de dezembro, será realizada 
a última edição de 2017 do Encontro 
do Vendedor, na cidade de Goiânia/
GO, nos dias 7 e 8 de dezembro. 
Para mais informações e inscrições, 
os interessados devem entrar em 
contato com SINCODIV-GO, parceiro 
nesta edição do evento. 

O curso é gratuito e, para efetivar 
a inscrição de vendedores de 
qualquer segmento automotivo, 
basta levar 1kg de alimento não-
perecível no dia do curso. 

Fenabrave apoia o 11º Salão Auto Caixa
Entre os dias 21 e 26 de novembro, foi realizado o 11º Salão Auto Caixa, com a 
parceria da Caixa Econômica Federal, Banco Pan, Fenabrave e Anfavea. 

Realizada em todo o Brasil, a ação envolveu gerentes da Caixa e operadores 
do Banco Pan, que disponibilizaram atendimento personalizado nas 
concessionárias participantes. 

O objetivo foi garantir agilidade e excelentes condições aos clientes do 
banco, que puderam � nanciar até 90% do veículo e ainda ganhar um brinde 
especial. Nos dias do evento, a Caixa ofereceu taxas a partir de 1,24% ao mês, 
prazo para pagamento de até 60 meses e ainda a possibilidade de contratar o 
� nanciamento com carência de 120 dias para pagamento da primeira parcela.
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An� r realiza seminário em São Paulo
O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior debateu 
“Os rumos dos negócios para 2017” em evento promovido pela An� r 
– Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, 
no dia 9 de novembro, durante o Salão do Automóvel, em SP.

O evento contou, também, com a participação do presidente da Anfavea, 
Antonio Megale, do gerente do Departamento de Financiamento a Máquinas e Equipamentos do BNDES, 
Paulo Martins Pereira; da economista sênior do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC), do Bradesco, 
Regina Helena Couto Silva; do professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, Marcio Holland; e o responsável pelo 
Projeto de Promoção de Exportações do Setor na Apex-Brasil, Wagner Paes.

Na oportunidade, o presidente da Fenabrave mostrou como se comportou o mercado de caminhões, ônibus e implementos 
rodoviários até outubro de 2016, e qual é a expectativa da entidade para as vendas em 2017. 
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