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Interleadership acontece em Orlando

A Fenabrave, em parceria com a Florida Christian University – FCU, 
promoverá, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, mais uma edição 
do Interleadership, entre os dias 31 de maio e 3 de junho. O evento, que 
faz parte dos projetos e ações da Fenabrave, é voltado ao aprimoramento 
das lideranças do setor. “Em 2016, tivemos grande participação de nossas 
lideranças, que absorveram um rico conteúdo apresentado no encontro. 
Vamos repetir este ano para darmos a oportunidade àqueles que não 
conseguiram participar no ano passado”, comenta o presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior. 

O objetivo da entidade é o de proporcionar, aos concessionários, um 
momento de criação de valor, seja pelo convívio pessoal com diferentes 
lideranças e experiências, como pela oportunidade de ouvir novas ideias e 
ferramentas que poderão contribuir para construir um novo futuro para o 
negócio da Distribuição Automotiva.

Ao longo do encontro, que incluirá diversos setores econômicos, há 
uma programação específica voltada aos concessionários de veículos, 
que incluem o conhecimento da neurociência para a busca de maior 
eficiência e resultados nas empresas, bem como visitas técnicas que devem 
proporcionar, às lideranças, os melhores exemplos sobre como melhorar a 
produtividade das equipes e atingir melhores resultados. “Essa programação 
permitirá, aos participantes, conhecer mais a fundo conceitos e técnicas 
utilizados nas concessionárias norte-americanas, favorecendo possíveis 
mudanças por meio de melhores práticas para suas operações”, detalha 
Assumpção Júnior.

Para realizar a inscrição, os interessados devem preencher uma ficha online 
e aguardar o contato da equipe da Fenabrave para obter mais detalhes e 
efetivar sua participação, pois as vagas são limitadas. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com Janaína Cagnin, por meio dos 
telefones (11) 5582-0062/0033 ou diretoria@fenabrave.org.br.

Mensagem do  
Conselho Editorial
Novas oportunidades de 
conhecimento

Um dos principais pilares da Fenabrave é a área 
educacional, que vem sendo trabalhada em diver-
sas frentes para proporcionar, aos concessionários 
filiados às Associações de Marca que compõem a 
Fenabrave, mais oportunidades de conhecimento, 
negócios e preparação para o futuro.

O programa Interleadership, por exemplo, 
realizado anualmente na Florida Christian 
University, parceira da Fenabrave para diversos 
cursos e programas de capacitação, é a 
oportunidade de as lideranças conhecerem de 
que forma os norte-americanos conquistaram 
o patamar atual de excelência. São técnicas 
valiosíssimas e um grande benchmark sobre 
liderança empresarial que, certamente, agregarão 
muito em seus negócios. Vale ressaltar que 
haverá uma parte do programa dedicado ao Setor 
da Distribuição de Veículos.

Neste boletim, divulgamos a Palestra Magna de 
Abertura do 27º Congresso & ExpoFenabrave, 
confirmada com o presidente do Grupo Volvo 
do Brasil, Wilson Lirmann, que já atuou como 
concessionário de caminhões e conhece todas as 
dificuldades enfrentadas em nosso dia-a-dia.

Além disso, confira as ações promovidas por 
Regionais Fenabrave e Sincodiv’s para atrair 
cada vez mais alunos para a Universidade 
Web Fenabrave, um canal de conhecimento e 
aprimoramento fundamental para a preparação 
de todos que atuam em nosso setor.

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!

http://www.fenabrave.org.br/Ficha?Tipo=2
mailto:diretoria%40fenabrave.org.br?subject=InterLeadership%20%E2%80%93%20d%C3%BAvidas


Fenabrave apoia Maio Amarelo
A Fenabrave, engajada em ampliar a segurança 

viária no Brasil, participa do Movimento Maio 

Amarelo, ação coordenada entre o Poder Público e 

a sociedade civil, com o objetivo de mobilizar toda 

a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos para 

propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que 

a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Para isso, a entidade divulgará materiais de campanha 

ao longo de todo o mês de maio, nas comunicações da 

entidade, incluindo o portal, redes sociais - como Facebook 

- e em suas comunicações eletrônicas, que ganharão o 

logotipo do Movimento Maio Amarelo. “Estamos certos de 

estar colaborando para que esta ação coordenada possa 

trazer o engajamento necessário para que possamos contar 

com maior responsabilidade da sociedade no trânsito, 

promovendo a redução de acidentes que não apenas 

oneram o Poder Público e a população, como acarretam 

perdas irreparáveis no caso de vítimas”, comentou o 

presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Além da divulgação do material em todas as comunicações 

da entidade, foram elaborados kits para os colaboradores da 

Fenabrave, com dicas para um trânsito mais seguro, além de 

um brinde simbolizando a campanha. 

22ª Pesquisa Fenabrave de 
Relacionamento com as Marcas 
Os concessionários dos segmentos 

automotivos de todo o Brasil, poderão 

participar da 22ª Pesquisa FENABRAVE de 

Relacionamento com as Marcas, por meio 

de questionário online, disponível no site 

www.scheuerconsultoria.com.br. O prazo foi 

prorrogado até o dia 2 de junho.

O resultado da Pesquisa Fenabrave de 

Relacionamento com as Marcas servirá de 

base para a definição, por segmento, dos 

ganhadores dos prêmios “Marca do Ano” e “Associação de 

Marca do Ano”, que serão revelados durante a Cerimônia de 

Abertura do 27º Congresso & ExpoFenabrave, às 11h do dia 

8 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central  

de Atendimento Fenabrave: Tels. (11) 5582-0075 / 

5582-0059 / 5582-0090 / 5582-0066 ou por e-mail 

pesquisafenabrave@fenabrave.org.br

http://www.scheuerconsultoria.com.br
mailto:pesquisafenabrave%40fenabrave.org.br?subject=
http://isoflex.com.br/categoria-produto/progresso-do-trabalho-2/


Presidente da Volvo confirma participação na  
Palestra Magna de Abertura
Com o tema “CONFIANÇA! É preciso acreditar para vencer!”, o 27º Congresso 
& ExpoFenabrave será realizado entre os dias 8 e 9 de agosto, agora em novo 
local: o Transamérica Expo Center, em São Paulo. O evento, reconhecido como 
o maior da Distribuição Automotiva da América Latina e o segundo maior 
do mundo, é realizado pela Fenabrave e organizado pela Reed Exhibitions 
Alcântara Machado. Pelo 10º ano consecutivo, o Banco Itaú será o Patrocinador 
Máster do evento. As Associações de Marca já estão reservando espaço para 
suas reuniões com seus associados e montadora e espera-se um público de 
mais de 3 mil participantes diários neste evento, que reunirá palestras e feira de 
negócios em um único pavimento.

Dentre as palestras programadas para o 27º Congresso & ExpoFenabrave, 
destaca-se a Palestra Magna de Abertura, que acontecerá no dia 8 de agosto, a 
partir das 12h (sequência da Cerimônia de Abertura, que começa às 11h), com a 
participação de Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo no Brasil, que falará 
sobre “Tendências e Inovação”. 

Lirmann é o mais novo executivo a comandar a operação latino-americana 
da Volvo. Assumiu a presidência depois de ter passado por várias áreas da 
corporação ao longo de 21 anos na companhia. Até há pouco tempo, dirigia o 
Grupo Lapônia, rede de oito concessionárias de caminhões e ônibus da marca 
em São Paulo. “Com essa experiência, ele poderá trazer, aos participantes, 
não apenas a visão da montadora para o nosso mercado, mas, também, as 
principais tendências da Distribuição, devido à sua ampla experiência como 
concessionário”, explica o coordenador temático do evento, Valdner Papa.

A escolha do Transamérica Expo Center para acolher o evento deverá facilitar 
o deslocamento dos congressistas e visitantes, devido à sua proximidade com 
o Aeroporto de Congonhas, além de contar com uma vasta rede hoteleira em 
seu entorno. “Neste novo local, toda a área destinada às salas de palestras do 
Congresso estará instalada no mesmo pavimento da área de exposições. Dessa 
forma, conseguiremos otimizar o tempo dos congressistas para a visitação nos 
estandes”, comentou o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Regionais Fenabrave e 
Associações de Marca 
oferecem incentivos

Diversas Associações de Marca, Regionais 
Fenabrave e Sincodiv’s Estaduais possuem 
pacotes de incentivos para inscrições no 27º 
Congresso & ExpoFenabrave, o maior evento 
do setor na América Latina. Esta será a 
oportunidade de levar ao evento cada vez 
mais pessoas em busca de conhecimento e 
novas tendências para a ampliação dos 
negócios do setor. Confira, a seguir, alguns 
dos incentivos já em andamento:

A Regional 
Fenabrave/MS 
subsidiará o 
valor de R$ 1.200,00, por CNPJ filiado à 
Regional, que será reembolsado após o 
evento. 

A ABRAFORTE 
– Associação 
Brasileira dos Distribuidores New Holland 
subsidiará a participação de toda sua Rede 
e realizará sua reunião de marca no dia 7 
de agosto. 

A ASSOBRASC – 
Associação Brasileira 
dos Concessionários Scania vai subsidiar 
uma inscrição por grupo econômico 
associado;

A ASSOMIT – 
Associação Brasileira dos Concessionários 
Mitsubishi, para incentivar a participação 
de sua Rede, reembolsará, após o evento, 
uma inscrição por concessionária filiada. 

A AUTOHONDA - 
Associação Brasileira 
dos Distribuidores Honda de Veículos 
Automotores Nacionais e Importados 
subsidiará uma inscrição por CNPJ filiado.

Para mais informações, entrar em  
contato com a Central de Atendimento  
do Congresso, por meio do telefone  
(11) 5582-0091 ou por e-mail:  
congresso.expo@fenabrave.org.br

mailto:congresso.expo%40fenabrave.org.br?subject=


Regionais Fenabrave e SINCODIV’s 
atraem alunos para os cursos da 
Universidade Web Fenabrave

Por meio de uma iniciativa conjunta, entre os Regionais Fenabrave 
de todo o Brasil e os Sincodiv’s estaduais, a Fenabrave tem 
conseguido disseminar o conhecimento, por meio dos cursos da 
Universidade Web Fenabrave, a cada vez mais pessoas. A parceria, 
consiste em divulgar e oferecer os cursos da nova plataforma 
com valores diferenciados aos associados das Regionais e 
Sincodiv’s. “Com esta contribuição, estamos capacitando cada 
vez mais pessoas nas Redes. Isso é de extrema importância para 
termos equipes mais profissionais e preparadas para atender 
o consumidor, em diversas áreas de conhecimento”, comenta 
o coordenador educacional da Fenabrave, Valdner Papa.

Na Regional de Mato Grosso 
do Sul, por exemplo, a 
supervisora de treinamento 
da Fenabrave, Amanda 
Sobral, realizou apresentação 
a coordenadores de RH e 
titulares de concessionárias 
da região, mostrando 
os benefícios e a 
agilidade no aprendizado 
por meio da nova plataforma Web. Tudo isso por um baixo 
investimento. “Muitos concessionários já despertaram o 
interesse na adesão aos cursos. Com os valores diferenciados 
oferecidos aos associados das Regionais e Sincodiv’s, certamente, 
conseguiremos treinar muitos profissionais”, disse Amanda.

Já a Regional de Minas Gerais foi além ao disponibilizar, a 
seus associados, gratuitamente, a grade de cursos oferecida 
pela Universidade Web Fenabrave. “Esta é uma forma de 
contribuirmos com a capacitação de nossos colaboradores, 
levando mais informações, técnicas e toda a tecnologia 
disponibilizada pela Fenabrave a um grande número de 
pessoas. Temos a preocupação de preparar as equipes neste momento tão difícil para o setor”, 
destacou Camilo Lucian Hudson Gomes, presidente da Regional Fenabrave de Minas Gerais.

Novas edições do Encontro de Vendedores, Gestores e Consultores 
Após reunir, em abril, nas cidades de Curitiba e Brasília, 460 pessoas e arrecadar mais de 500 kg de 
alimentos no evento, as cidades de Belém e Macapá receberam, nos dias 9 e 10 de maio, respectivamente, 
o Encontro de Vendedores e Gestores de Concessionárias Fenacodiv, elaborado em conjunto com os 
Sincodiv’s locais, com a parceria da EGA- Escola de Gestão Automotiva, e patrocínio do Banco Itaú.

ESPECIAL ALADDA

México regulamenta importação de veículos usados

No final de abril, a 
AMDA, associação 
que representa os 
concessionários 
mexicanos, em conjunto 
com a AMIA, que 
representa os fabricantes, 
divulgou um comunicado 
informando novas regras 
para a importação 
de veículos usados. 
“Este foi um dos temas tratados no último encontro da ALADDA, 
realizado na Cidade do México. As novas regras, que entraram em 
vigor a partir do dia 2 de maio, mostram a importância do nosso 
setor na economia de uma nação, além da representatividade das 
entidades envolvidas junto aos governos”, comenta o presidente 
da ALADDA e da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

De acordo com as novas Regras, destaca-se o estabelecimento 
de obrigações precisas aos Validadores Prévios, os quais, a 
partir de agora, terão de realizar a consulta do histórico veicular 
somente com empresas que tenham o registro concedido 
pela Administração Geral de Alfândegas. Por meio eletrônico, 
os Validadores Prévios informarão o número de operações e 
empresas fornecedoras de histórico veicular consultadas, além 
das recusas e suas causas ao verificar o estado do veículo. 

As novas Regras indicam que a autoridade se encarregará de conceder 
o registro e validar as empresas que podem fornecer o histórico 
veicular aos Validadores Prévios. Com relação às mudanças, Guillermo 
Rosales Zárate, Diretor Geral Adjunto da AMDA, disse que “este registro 
busca garantir que se trabalhe com informação confiável, indicando 
que os veículos estão aptos para serem importados ao nosso território”, 
e destacou, também, a importância de se contar com informação 
confiável sobre o histórico de perda, relato de roubo, de condições 
físico-mecânicas e emissões de gases dos veículos a serem importados.

Guillermo Prieto 
Treviño, presidente 
da AMDA
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MERCADO
Francisco Trivellato relata os avanços 
das concessionárias de caminhões, nos 
EUA, após visita técnica da Fenabrave.

ENTREVISTA
Zeina Latif, economista-chefe da XP 
Investimentos, analisa o cenário econômico 
nacional e faz projeções para 2017.

SETOR
O consórcio como aliado 
das concessionárias e 
consumidores.

A criação de uma nova política automotiva, pautada em novas 
tecnologias e, principalmente, no planejamento a longo prazo, 
deve entrar em vigor no ano que vem e será estruturada em 
cinco anos de vigência, porém, com um olhar para 2030.

A CAMINHO DE  
UMA NOVA INDÚSTRIA
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