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Adeque sua performance de acordo 
com a realidade de mercado
Avaliar, diariamente, a performance de sua região, com análise de concorrentes 
e um mapeamento completo das tendências de consumo, é apenas uma parte 
dos diversos benefícios trazidos pelo DMP – Dados de Mercado Personalizados, 
desenvolvido pela Fenabrave e que oferece, aos concessionários assinantes, uma 
série de informações personalizadas que auxiliam no dia-a-dia dos empresários.

Por meio desta ferramenta que, de forma agregada, traz toda a inteligência de 
mercado desenvolvida pela entidade, será possível obter informações relevantes 
para a performance de um grupo de concessionárias ou mesmo de forma 
individual, em um ambiente fácil de operar. “Com esses dados, somados a toda 
inteligência incluída no sistema, o concessionário tem muito mais argumentos 
de negociação com sua montadora”, explica o presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior.

A Fenabrave já possui negociações firmadas com algumas Associações de 
Marca, que oferecem os benefícios do DMP a seus associados, de forma 
personalizada e de acordo com que sua rede precisa. Além disso, grandes 
grupos de concessionárias já procuraram a entidade para, também, terem 
acesso aos dados. 

Mensagem do  
Conselho Editorial
Um mundo de possibilidades 
para melhorar o seu negócio

Estar atento a tudo o que envolve o seu 
negócio poderá ser um fator decisivo e um 
diferencial de sua atuação no concorrido 
mercado. Análise de performance e 
concorrência, treinamentos e eventos ligados 
ao nosso setor. Essas são algumas das formas 
para adquirirmos mais conhecimento sobre o 
que está em nossas mãos: fluxo de clientes, 
gestão de funcionários e melhores práticas 
aplicadas em nossas atividades.

E, para isso, a Fenabrave oferece uma série 
de facilidades, pensadas, exclusivamente, 
para você, concessionário e, também, para 
suas equipes. São cursos, ferramentas de 
inteligência de mercado, eventos como o 
Congresso & ExpoFenabrave, treinamentos 
online, Encontros de Vendedores e Gestores, 
reuniões setoriais, entre outros, que vocês 
poderão acompanhar neste boletim.

Além disso, destacamos a atuação da 
ALADDA – Associação Latino-Americana 
que reúne 19 países membros, sob o 
comando de Alarico Assumpção Júnior, que 
passará a contar, em suas reuniões, com um 
representante do Ministério das Relações 
Exteriores para auxiliar nas negociações entre 
concessionários, governos e montadoras nos 
diversos países, incluindo Estados Unidos, 
onde se encontram as sedes mundiais das 
principais marcas.

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!



Universidade Web Fenabrave já conta com mais de 1,2 mil alunos
Lançada no dia 2 de janeiro, a Universidade Web Fenabrave, que disponibiliza 

cursos somente pela internet, superou as expectativas e obteve um número 

surpreendente de adesões no primeiro mês. A expectativa era ter cerca de 800 

alunos até o fim do primeiro trimestre deste ano, porém, com o grande sucesso da 

nova plataforma, em apenas 30 dias, a Universidade Web Fenabrave já conta com 

mais de 1.200 alunos matriculados. 

A Universidade Web Fenabrave é fruto da parceria da Fenabrave com a Escola de 

Gestão Automotiva e a Florida Christian University – FCU, e trará o que há de mais 

moderno em ensino a distância. Por meio de uma metodologia inovadora, focada 

na prática profissional, a Universidade Web Fenabrave levará, aos Concessionários, 

conteúdos de interesse do setor com alto impacto no dia a dia de trabalho em 

equipe. Um leque de temas é oferecido aos alunos, que poderão realizar cursos 

voltados a vendedores, consultores técnicos, gestão de vendas e pós-vendas, RH, 

neuromarketing, entre outros. 

Os alunos certificados contarão com créditos para cursos complementares e de 

graduação nos Estados Unidos e, também, em universidades brasileiras, parceiras 

Expositores participam do 
lançamento oficial do 27º 
Congresso & ExpoFenabrave
No dia 23 de fevereiro, em evento 
realizado na sede da Fenabrave, 
em São Paulo, patrocinadores, 
apoiadores e expositores potenciais 
do 27º Congresso & ExpoFenabrave 
participaram de café da manhã para 
conhecerem mais detalhes sobre os 
pilares do Congresso e da maior feira 
de negócios ligada à Distribuição 
Automotiva na América Latina, que 
farão parte do evento a ser realizado 
nos dias 8 e 9 de agosto, em novo 
local: o Transamérica Expo Center, 
em São Paulo.

A ExpoFenabrave, que deve ocupar 
10 mil m² de área de exposição, 
receberá cerca de 50 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 

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


Concessionários gaúchos 
realizam a manutenção 
de viaturas policiais

Por meio de uma ação inovadora, 
um grupo de 12 concessionários da 
cidade de Porto Alegre/RS, estão 
realizando a manutenção periódica 
e o conserto de viaturas da Brigada 
Militar, gratuitamente, que antes, 
estavam paradas por falta de reparos.

Em matéria publicada no dia 24 de 
fevereiro, no Jornal do Almoço, da 

Nova etapa do Encontro de Vendedores 
é realizada em Rondonópolis
A primeira edição dos Encontros de Vendedores e Gestores de 
Concessionárias Fenacodiv, elaborado em conjunto com os SINCODIV-MT, com a 
parceria da EGA- Escola de Gestão Automotiva, e que contou com o patrocínio do 
Banco Itaú, foi realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro, na cidade de Rondonópolis/
MT, e contou com a participação de 250 pessoas, entre profissionais de vendas e 
serviços, que contribuíram com mais de 350 kg  de alimentos que serão doados à 
AVROC - Associação de Voluntárias de Rondonópolis contra o Câncer. 

Este ano, os Encontros serão realizados com conteúdo ainda mais amplo para 
que todos os profissionais da Rede possam estar preparados para a esperada 
retomada de mercado. A grade de temas estará ainda mais completa, seguindo 
as necessidades apontadas em pesquisas feitas junto aos participantes dos 
Encontros ao longo de 2016.

O próximo encontro será realizado nos dias 13 e 14 de março, na cidade de 
Aracaju/SE, e será organizado com o apoio da equipe do SINCODIV-SE. Para mais 
informações e inscrições, os interessados devem entrar em contato com Willian 
no telefone (79) 99971-6051 ou Lindinalva (79) 3214-9711. O curso é gratuito e, 
para efetivar a inscrição de vendedores de qualquer segmento automotivo, cada 

Reunião no SINCODIV-GO
Representantes da Fenabrave Nacional estiveram em Goiânia, no dia 16 de 

fevereiro, para realizar o “Encontro da Diretoria da Fenabrave Nacional com os 

Concessionários Goianos”, que teve como tema “Confiança na Recuperação’. 

Na oportunidade, a presidente do Sindicato, Shirley Luiza de Oliveira Leal, 

recepcionou o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, e a diretoria 

da entidade. O evento contou com a participação de concessionários locais, que 

assistiram, ao longo do dia, diversas palestras sobre economia e setor automotivo.

da Florida Christian University.

Para mais informações, acesse: www.universidadefenabrave.com.br

visitantes percorram por todo o 
espaço, aumentando o fluxo de 
passagens e, consequentemente, 
as chances para a realização de 
novos negócios”, destacou o 
presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior.

Para obter mais informações 
sobre as áreas disponíveis para 
estandes, ou mesmo sobre a 
participação no evento como 
congressista, acesse o site www.
congresso-fenabrave.com.br.

http://www.universidadefenabrave.com.br
http://www.congresso-fenabrave.com.br
http://www.congresso-fenabrave.com.br
https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home


participante deverá levar 1kg de alimento não-perecível no dia do curso que será 
doado à creche Ação Solidária Almir do Picolé. 
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filiada da Rede Globo na região, o 
capitão do Batalhão de Operações 
Especiais, Carlos Fontoura, disse 
que a iniciativa trará mais segurança 
aos policiais, assim como para a 
sociedade. “Esta manutenção rápida, 
fruto desta parceria, garante mais 
segurança por ter as viaturas em 
condições de rodar 24h”, comentou 
para a equipe de reportagem.

Já para Fernando Esbroglio, Diretor 
Regional da Fenabrave no Rio Grande 
do Sul, e idealizador da iniciativa, 
esta ação é um investimento na 
sociedade, “com alto poder social 
e de proteção”. “Acredito que nós 
devemos fazer a nossa parte. Se cada 
um contribuir um pouco, teremos 
uma sociedade melhor”, disse.

De acordo com a reportagem, serão, 
ao todo, 112 veículos do policiamento 
ostensivo, entre automóveis, 
caminhonetes, caminhões e 
motocicletas da Brigada Militar que 
passarão por manutenção.

Ministério de Relações Exteriores recebe presidente da ALADDA

No dia 9 de fevereiro, o então Ministro das Relações Exteriores, José Serra, recebeu o 
presidente da ALADDA, Fenabrave e Fenacodiv, Alarico Assumpção Júnior, para uma 
reunião, em Brasília. Durante a audiência, Assumpção Júnior apresentou as atividades 
desenvolvidas pelas entidades, especialmente, o trabalho realizado pela ALADDA, 
representando 19 países membros de toda América Latina e Estados Unidos. 

Ao longo do encontro, foi relatado ao Ministro que, por meio da ALADDA, cujo 
comando está no Brasil, o governo poderá contar com informações de mercado, 
incluindo dados dos países membros da entidade, que contribuirão com o comércio 
internacional. O Ministro José Serra se comprometeu a estabelecer contato 
permanente com a ALADDA e a Fenabrave, além de oferecer apoio diplomático 
necessário nas reuniões da entidade que ocorrerem fora do Brasil, já destacando um 
embaixador para acompanhar o próximo encontro dos dirigentes da ALADDA, que 
deverá ocorrer no México.  

Agenda – Os dirigentes da ALADDA deverão se reunir nos dias 6 e 7 de abril, na 
Cidade do México – México, a pedido do presidente da AMDA, associação que reúne 
os concessionários mexicanos. Na oportunidade, serão discutidas as possibilidades 
de incremento comercial no segmento automotivo entre os mercados da América 
Latina, seja no aspecto da produção, exportação e importação de veículos, além da 
formulação de propostas de consenso a serem encaminhadas pela entidade.
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