
Informativo Bimestral
Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores

#40
Janeiro de 2017

Contran aprova RENAVE!
No dia 11 de janeiro, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Resolução do 
CONTRAN nº 655, que oficializou a instituição do RENAVE - Registro Nacional 
de Veículos em Estoque, projeto capitaneado pela FENABRAVE, em conjunto 
com a ANFAVEA, FENAUTO e DENATRAN, que trabalharam intensamente nos 
últimos dois anos para que sua implantação fosse possível. “A implementação 
efetiva do RENAVE se dará após 120 dias da data da publicação desta Resolução 
no Diário Oficial da União, período em que o sistema de acesso ao RENAVE será 
desenvolvido. Com isso, poderemos contar com esta importante ferramenta para 
a transação de veículos usados, com uma diminuição significativa nos custos 
das transações desses veículos em nossas empresas”, comemora o presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Por meio de um sistema informatizado, o RENAVE permitirá o registro da 
entrada e saída dos veículos novos e usados nos estoques de concessionárias e 
revendedores independentes de forma mais simplificada e desburocratizada. Na 
prática, toda a comunicação de compra e venda será feita de forma eletrônica: 
atualmente é feita em papel. Os registros serão feitos em tempo real e serão 
validados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), junto aos 
Departamentos de Trânsito (Detran), Receita Federal e Secretarias de Fazenda 
(Sefaz), a fim de dispor informações que darão maior segurança às operações 
de compra e venda de automóveis. A medida também ajudará a eliminar 
inseguranças jurídicas.

“Com o RENAVE, a população terá mais segurança nessa modalidade de relação 
comercial, além da garantia na legitimidade do emplacamento de veículos 
novos. Haverá, também, uma desburocratização na compra e venda de usados, 
uma vez que as transações eletrônicas simplificarão os procedimentos”, 
acrescenta o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi.

O Renave está amparado pelo Código Brasileiro de Trânsito (CBT), que permite a 
substituição dos livros de registro de movimento de entrada e saída de veículos 
novos e usados por sistema eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.

Mensagem do  
Conselho Editorial

Um 2017 com boas notícias!

Após enfrentarmos os desafios de 
2016, trazemos, na primeira edição de 
2017 do Fenabrave em Ação, notícias 
que, certamente, farão com que os 
empresários do Setor da Distribuição 
Automotiva iniciem este ano mais 
confiantes e determinados para a 
realização de novos e bons negócios.

É o caso da publicação da Resolução do 
CONTRAN, que oficializa a instituição do 
RENAVE – Registro Nacional de Veículos em 
Estoque, projeto pleiteado pela Fenabrave, 
em conjunto com outras entidades ligadas 
ao nosso setor, que trará mais segurança 
jurídica e redução de custos para as nossas 
empresas na comercialização de veículos 
usados e seminovos.

Além disso, como parte do programa 
do Governo Federal para estimular 
a economia do País, foi publicada 
uma Medida Provisória que autoriza 
o refinanciamento de dívidas junto 
à Secretaria da Receita Federal e 
à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. Esta medida contribuirá com a 
desoneração de empresas que terão mais 
apetite para investir, gerar mais empregos 
e aquecer novamente a nossa economia.

E é com este sentimento de confiança que 
iniciamos a preparação do 27º Congresso 
& ExpoFenabrave que, em 2017, será 
realizado em novo local – Transamérica 
Expo Center –, e que contará com 
palestras voltadas ao futuro do negócio 
da Distribuição Automotiva. 

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!
O presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr, se reúne com o então Ministro das Cidades,  

hoje Ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, para tratar detalhes sobre o RENAVE



Novo site do 27º Congresso & ExpoFenabrave já está no ar

“Depois de enfrentar os principais desafios de 2016, devemos nos preparar para 
atuar com confiança no setor, dentro de um novo modelo de distribuição, e estar 
atualizado e com relacionamentos fortalecidos serão essenciais para quem quiser 
prosperar como concessionário”, disse Alarico Assumpção Júnior ao comentar o 
lançamento do novo site do 27º Congresso & ExpoFenabrave (www.congresso-
fenabrave.com.br), que marca o início dos preparativos para o maior evento da 
Distribuição Automotiva na América Latina, a ser realizado nos dias 8 e 9 de agosto, 
em novo local: o Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Segundo o Coordenador Temático Valdner Papa, na 27ª edição do evento, a 
proposta será a de discutir um novo modelo para a distribuição de veículos no Brasil. 
“As concessionárias deixaram de ser apenas revendedoras de veículos automotores 
para se transformarem em verdadeiros centros automotivos. Novos canais de 
venda, novas ferramentas de relacionamento, a penetração do marketing digital no 
negócio e a utilização da neurociência para a efetivação de novas oportunidades de 
negócio e maior fidelização do cliente complementam um leque abrangente deste 
novo conceito que será abordado ao longo das palestras previstas”, detalhou Papa.

Além disso, especialistas trarão sua visão para a discussão de novos cenários 
políticos e econômicos nos próximos anos, incluindo as principais tendências de 
gestão e as melhores práticas adotadas em diversos países.

Já a ExpoFenabrave, que deve ocupar 10 mil m² de área de exposição, receberá 
cerca de 70 empresas que levarão produtos e serviços ligados à Distribuição 
Automotiva. “Toda a área destinada às salas de palestras do Congresso estará 
instalada no mesmo pavimento da área de exposições, ampliando, assim, a visitação 
de congressistas nos estandes. Além disso, toda a planta da feira foi planejada para 
que os visitantes percorram por todo o espaço, aumentando o fluxo de passagens e, 
consequentemente, as chances para a realização de novos negócios”, completou o 
presidente da Fenabrave.

Assim como em 2016, a Fenacodiv, em parceria com o SINCODIV/SP, realizará, 
durante o 27º Congresso & ExpoFenabrave, o Encontro dos Vendedores de 
Concessionárias, evento patrocinado pelo Banco Itaú e que fará parte da grade 
oficial da programação do evento. Durante o Encontro, vendedores e profissionais 
de pós-vendas de serviços contarão com uma grade de conteúdo voltada 
especialmente para seu dia a dia, agregando novas técnicas, formatos e práticas para 
seu trabalho.

Fenabrave realizará 
pesquisa em conjunto 
com ICDP
Com o objetivo de identificar o 
“Futuro Negócio do Concessionário 
de Automóveis e Comerciais Leves no 
Brasil”, a Fenabrave, em parceria com 
o ICDP - International Car Distribution 
Program, instituto de pesquisa 
europeu, especializado no Setor da 
Distribuição Automotiva, realizarão 
uma pesquisa, em conjunto com 
Associações de Marca, montadoras 
e concessionários de Automóveis e 
Comerciais Leves para identificar quais 
são as principais tendências e uma 
projeção, para os próximos 10 anos, de 
como será o modelo de negócio para 
a distribuição no Brasil. “Este estudo 
já foi realizado nos Estados Unidos e, 
também, na China. Com base nesta 
pesquisa, os concessionários brasileiros 
poderão estar atentos ao futuro de seu 
negócio, antecipando tendências e se 
preparando para os próximos anos”, 
explica o presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Júnior.

A pesquisa, coordenada pelo consultor 
Francisco Trivellato, representante 
do ICDP no Brasil, será de caráter 
totalmente colaborativo e deverá 
ocorrer no primeiro semestre deste 
ano. As conclusões e os resultados 
das análises serão apresentadas no 
27º Congresso & ExpoFenabrave, 
que acontecerá entre os dias 8 e 9 
de agosto, em São Paulo. “Vamos 
analisar as principais vertentes que 
impactam diretamente no negócio. 
Queremos mostrar o que o ambiente 
externo está trazendo para o setor e o 
que isso representará no dia-a-dia do 
concessionário”, detalhou Trivellato.

Francisco Trivellato, representante do ICDP no Brasil, 
apresenta detalhes sobre a pesquisa às Associações 

de Marca de Automóveis e Comerciais Leves

http://www.congresso-fenabrave.com.br
http://www.congresso-fenabrave.com.br


O primeiro Encontro do Vendedor  
de 2017 será em fevereiro
Após encerrar 2016 com 18 eventos realizados e mais 
de 6 mil profissionais de concessionárias participantes, 
de todos os segmentos automotivos, por todo o 
Brasil, os Encontros de Vendedores de Concessionárias 
Fenacodiv, terão início nos dias 22 e 23 de fevereiro, 
na cidade de Cuiabá/MT.  Realizados em conjunto com 
os SINCODIV’s estaduais, os Encontros contarão com o 
patrocínio do Banco Itaú e com parceria da EGA- Escola 
de Gestão Automotiva.

Segundo Valdner Papa, coordenador geral da 
FENACODIV, este ano, os Encontros de Vendedores de 
Concessionárias serão realizados com conteúdo ainda 
mais amplo para que todos os profissionais da Rede 
possam estar preparados para a esperada retomada de 
mercado. “Estamos trabalhando em uma grade ainda 
mais completa, seguindo as necessidades apontadas 
em pesquisas ao longo de 2016”, finalizou Papa.

Para mais informações 
e inscrições, os 
interessados devem 
entrar em contato com 
SINCODIV-MT, parceiro 
na primeira edição do 
evento em 2017. O 
curso é gratuito e, para 
efetivar a inscrição de 
vendedores de qualquer 
segmento automotivo, 
cada participante deverá 
levar 1kg de alimento não-perecível no dia do curso. 

Medida Provisória institui  
Programa de Regularização Tributária
No dia 4 de janeiro, foi publicada, no Diário Oficial da 
União, a Medida Provisória nº 766/2017 que institui o 
Programa de Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, anunciado no fim de 2016, 
entre as ações microeconômicas para estimular a 
economia do País.

Por meio do programa, empresas e pessoas físicas 
poderão abater, das dívidas com a Receita Federal 
ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
créditos tributários (recursos que têm direito a 
receber) e prejuízos fiscais de anos anteriores. 
O programa abrange dívidas vencidas até 30 de 
novembro do ano passado, inclusive para aquelas 
que já foram parceladas anteriormente ou são 
discutidas judicialmente ou administrativamente.

De acordo com a Medida Provisória, poderão ser 
utilizados créditos de prejuízos fiscais apurados 
até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 30 
de junho de 2016. “Para as grandes empresas, que 
declaram pelo lucro real, haverá duas opções: 
pagamento de 20% da dívida à vista e quitação 
do restante do débito com créditos tributários 
ou prejuízos fiscais”, informa o ato publicado no 
DOU. O saldo remanescente será parcelado em 
até 60 meses. A empresa também poderá parcelar 
a entrada em 24 meses, com valores crescentes, 
e quitar o saldo remanescente em até 60 meses a 
partir do 25º mês.

A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional vão regulamentar o programa 
em até 30 dias (contados a partir da publicação 
da Medida Provisória). Após a regulamentação, a 
adesão ao programa poderá ser feita por meio de 
requerimento no prazo de até 120 dias.

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