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22ª Pesquisa Fenabrave tem 
participação recorde
No mês de julho, a Fenabrave concluiu a tabulação 
da 22ª Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com 
as Marcas, coordenada por Luiz Adelar Scheuer, e que 
contou com grande participação dos concessionários 
de todo o Brasil – em 15 Associações de Marca filiadas 
à Fenabrave, 100% das redes responderam à Pesquisa. 
“Com o engajamento e a participação maciça dos 
concessionários, conseguimos realizar esta importante 
pesquisa que já é balizadora para negociações junto 
às montadoras, sendo, também, parâmetro para 
identificar os pontos fortes e os que merecem atenção 
no relacionamento da Associação de Marca com seus 
filiados”, comenta o presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior.

Os resultados apurados pela 22ª Pesquisa Fenabrave de 
Relacionamento com as Marcas balizam a eleição das 
vencedoras dos prêmios Marca do Ano e Associação 
de Marca do Ano, que serão reveladas na Cerimônia 
de Abertura do 27º Congresso & ExpoFenabrave, no 
dia 8 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São 
Paulo. “A premiação é um reconhecimento importante 
e validado por todas as Redes de Concessionárias, 
de todas as marcas e segmentos do País. Por meio da 
Pesquisa e das Premiações,  podemos destacar as marcas 
e entidades que mais se diferenciam no mercado, 
tendo, como base, a avaliação de suas próprias redes”, 
argumenta Assumpção Júnior.

Desde o dia 18 de julho, os resultados gerais estão 
disponíveis a todos os concessionários participantes, no 
site da Pesquisa. Para acessar os resultados, basta inserir 
o login e senha utilizados para participar da Pesquisa. 

Mensagem do Conselho Editorial
Juntos, para melhores resultados!

Estarmos atentos a diversas tendências, ouvir os nossos pares e 
pensar, com união, de que forma podemos transformar o nosso 
futuro. É dessa forma que a Fenabrave vem trabalhando na tentativa 
de contribuir com os empresários para suplantar os desafios 
impostos pela economia ao negócio da Distribuição de Veículos. 

Os sinais positivos de reação, seja em nosso setor, como na 
economia, já mostram caminhos mais claros de confiança para que, 
no segundo semestre, tenhamos um cenário melhor para seguirmos 
em frente.

E a união de nossos pares é fundamental neste processo. Nesta 
edição, temos bons exemplos de que o Setor unido pode obter 
melhores resultados. Assim mostra a avaliação da 22ª Pesquisa 
Fenabrave de Relacionamento com as Marcas, que obteve grande 
participação das Redes, com 15 Associações de Marca atingindo a 
totalidade de seus associados respondentes. Da mesma forma, o 
Setor vem sendo defendido e muito bem representado pela união de 
parlamentares que compõem a FREMOB – Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade, 
cujo presidente, Deputado Herculano Passos, assina artigo nesta 
edição de Fenabrave em Ação.

Também divulgamos as novas parcerias da Universidade Web 
Fenabrave que, por meio da ALADDA, vem transcendendo o Brasil 
e passa a levar os projetos educacionais da Fenabrave, voltados ao 
Setor da Distribuição, também a outros países da América Latina. 
Este é o caso mais recente, da parceria firmada com a AIVEMA- 
Asociación de Importadores de Vehiculos Y Maquinaria, entidade da 
Costa Rica, que passará a contar com a educação a distância a seus 
associados, da mesma forma como já estão em andamento parcerias 
junto ao Peru e Chile.

Acreditamos que, em conjunto, conseguiremos atingir melhores 
resultados, com mais conhecimento, capacidade de superação e com 
atuação cada vez mais profissional e competente. 

Vamos juntos! 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!



Economia mostra sinais positivos
A especialista Tereza Fernandez, sócia-diretora da MB 
Associados, consultoria macroeconômica parceira da Fenabrave, 
afirmou que a economia nacional já dá sinais de recuperação. 
Em sua apresentação, realizada no dia 11 de julho, durante 
reunião da Fenabrave junto às lideranças de automóveis e 
comerciais leves, realizada no auditório da ASSOBRAV, em São 
Paulo, a economista confirmou que as ações tomadas pela atual 
equipe econômica do governo já vêm trazendo boas notícias 
para a economia do País. “Depois de pouco mais de um ano 
de governo Temer, temos diversos indicadores apresentando 
recuperação, apesar de ainda estarmos inseridos em uma 
grande crise política”, avaliou Fernandez.

De acordo com a especialista, há uma diferença substancial 
entre os dados apurados de junho de 2016 a junho deste 
ano, como o aumento da renda real, o aumento do emprego 
informal e, como destacado pela economista, a recuperação 
da indústria. “O agronegócio teve importante participação na 
composição do PIB, que reverte a projeção de encerrar 2017 
negativo para ter um leve crescimento”, aponta. Segundo Tereza, 
por todos os ângulos, é possível ver que a economia está se 
consolidando. “Uma amostra deste crescimento é o que aconteceu nos resultados do setor automotivo, que começou o ano 
com resultado negativo de 26% e chegou ao final de junho com números mais positivos”.

Com a queda das taxas de juros e uma inflação abaixo da meta, com expectativa de encerrar 2017 em 3,2% (IPCA), Tereza 
Fernandez explicou que o sistema financeiro está mais confiante para a liberação de crédito, o que é fundamental para o 
Setor da Distribuição Automotiva. “Os bancos estão apenas esperando os acontecimentos políticos. O cenário econômico 
demonstra não ter grandes rupturas”, explica, informando que, por conta dos recentes acontecimentos políticos, a curva de 
crescimento deverá ser um pouco menor que a esperada, mas, mesmo assim, será de expansão. “O importante é a conjuntura 
política não impactar, negativamente, na atual equipe econômica”, alertou.

Por fim, a economista comentou as principais consequências da atual crise política na economia brasileira, com base em 
dois cenários: a manutenção ou a saída do Presidente da República do cargo. “O mais importante é a manutenção da atual 
equipe econômica, que tem feito um bom trabalho e com muita responsabilidade. E, caso as reformas sejam aprovadas, as 
expectativas são ainda melhores e fundamentais para a nossa recuperação”, completou.

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


Financiamento de veículos tem segundo melhor resultado 
O mercado de crédito para a compra de veículos novos continua a dar sinais positivos em 2017. Os bancos de montadoras 
e independentes concederam R$ 8,2 bilhões em financiamentos, segundo melhor resultado do ano, ficando abaixo apenas 
do volume registrado em março, que foi de R$ 8,3 bilhões. Na comparação com o mês anterior, a alta foi de 23% e, em doze 
meses, de 31,3%. O maior montante, de R$ 7,2 bilhões, foi destinado às pessoas físicas, enquanto os R$ 963 milhões, para as 
pessoas jurídicas. 

Segundo os dados divulgados no último boletim da ANEF (Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras), 
nos cinco primeiros meses deste ano, o total de recursos liberados para financiamentos foi de R$ 36,9 bilhões, aumento de 
19,9% na comparação com o mesmo período de 2016. Para as pessoas físicas foram concedidos R$ 33 bilhões (crescimento de 
19,9% em doze meses) e para as jurídicas, R$ 3,9 bilhões (alta de 21,1% em um ano).

Na avaliação do presidente da entidade, Gilson Carvalho, o crescimento no mercado de crédito automotivo ainda é tímido, 
mas a tendência é de retomada até o final do ano. “As sucessivas quedas na taxa de juros deixam o consumidor um pouco 
mais confiante na hora de fechar a compra de um bem de maior valor agregado. Mas, por outro lado, a taxa de desemprego 
ainda continua alta, o que faz com que as pessoas mantenham cautela na hora de pedir crédito. O mesmo acontece com os 
bancos, que continuam rigorosos na avaliação do perfil do comprador do veículo antes de conceder um empréstimo”, avalia. 

Importância da Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade

*Deputado Federal Herculano Passos (PSD/SP)

Desde que o Brasil ingressou na era do automóvel, ainda no Século 
passado, o setor automotivo tem contribuído, consideravelmente, 
com a geração de riquezas e de empregos no nosso País. Isenção de 
impostos e diminuição nas taxas de juros dos financiamentos sempre 
são utilizados como medidas para retomada da economia em épocas 
de crise.

Dentro de toda a cadeia automotiva, um dos mais importantes setores 
é o da distribuição dos veículos automotores. Tamanha relevância 
provocou mais de 250 parlamentares a assinarem documento em favor 
da criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Distribuição 
de Veículos Automotores e da Mobilidade, cujo lançamento ocorreu 
em setembro de 2015, exatamente no mesmo ano em que a crise 
econômica do Brasil chegava a patamares preocupantes.

O recuo nos negócios e nas vendas de automóveis retraiu 
investimentos, esfriou ainda mais a economia, comprometeu as operações das concessionárias e aumentou o desemprego. 
Para proteger esta cadeia geradora de riqueza, membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Distribuição de Veículos 
Automotores e da Mobilidade têm trabalhado para que as pautas de interesse do setor tramitem no Congresso Nacional de 
forma que não tragam prejuízos ainda maiores para o segmento. Os deputados e senadores da Frente estão empenhados em 
aprovar as reformas necessárias à retomada econômica.

Do mesmo modo, o Congresso Nacional tem se debruçado sobre Projetos de Lei que possam preservar e aprimorar os 
investimentos realizados por este setor, que é um dos que mais colaboram com o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

As campanhas publicitárias não se cansam de propagar a nossa “paixão pelo automóvel” e é imbuído deste espírito, somado 
à responsabilidade e reconhecimento do setor, que essa Frente Parlamentar entende e defende um segmento que gera 
empregos e riquezas e que, com sua arrecadação de impostos, contribui, inegavelmente, aos cofres públicos, ajudando o 
Brasil a sair, definitivamente, desta crise econômica.

* Herculano Passos é Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade. 



Vendedores e gestores de concessionárias  
terão programação especial no  
27º Congresso & ExpoFenabrave
Com o tema “CONFIANÇA! É preciso acreditar para vencer!”, 
o 27º Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado entre 
os dias 8 e 9 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São 
Paulo, terá uma programação especial para as equipes das concessionárias. 
Trata-se do Encontro Fenacodiv de Vendedores, Gestores e Consultores 
Técnicos de Concessionárias que integra, mais uma vez, a Programação 
Temática do Congresso Fenabrave, devido ao grande sucesso obtido em 2016.

Esta edição, que conta com a parceria da Escola de Gestão Automotiva, do 
Sincodiv-SP e patrocínio do Banco Itaú, tem o objetivo de apresentar ideias, 
ferramentas e estratégias que contribuam para um importante incremento 
nos resultados das forças de vendas e pós-vendas das concessionárias de 
diversos segmentos.

“Além de percorrer diversos pontos do Brasil, realizamos, em 2016, uma edição do Encontro em nosso Congresso, que foi 
sucesso de público. Para este ano, apresentamos uma programação que tratará de performance em vendas, pós-vendas 
e, também, de conceitos de PNL – Programação Neurolinguística e negociação”, comenta o presidente da Fenabrave e da 
Fenacodiv, Alarico Assumpção Júnior.

Como parte do conteúdo, também será possível conhecer estratégias para ampliar a performance de vendedores, incluindo 
práticas comercialização de produtos ligados ao F&I e, também, conceitos de Marketing Digital.  O Encontro será realizado 
com o apoio do Sincodiv-SP e levará, aos participantes, conteúdos divididos por segmentos automotivos, entre vendas e pós-
vendas, além das palestras que fazem parte do conteúdo regular do 27º. Congresso & ExpoFenabrave.

Para participar, os interessados deverão se inscrever mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, entregues, 
diretamente, no credenciamento do evento. As inscrições deverão ser feitas, antecipadamente, no Portal do Sincodiv São 
Paulo (www.sincodiv.org.br). Para mais informações sobre o evento, entre em contato com Magno Martins, pelo telefone (11) 
5586-8695 ou e-mail: administracao@sincodiv.org.br 

Universidade Web Fenabrave assina 
acordo com entidade da Costa Rica
Durante o evento realizado, em junho, a AIVEMA- Asociación 
de Importadores de Vehiculos Y Maquinaria, entidade da 
Costa Rica, filiada à ALADDA- Asociación Latinoamericana de 
Distribuidores de Automotores e à FEDICAR, assinou acordo para implantar o conteúdo da Universidade WEB Fenabrave 
aos concessionários costa-riquenhos e suas equipes.  

Como parte do conteúdo, que será oferecido pela internet e com tradução para o idioma espanhol pela Universidade WEB 
Fenabrave e pela Escola de Gestão Automotiva (EGA), a AIVEMA terá direito a 12 cursos iniciais sendo que, mensalmente, 
um novo curso será disponibilizado, no mínimo, aos concessionários filiados à entidade da Costa Rica.

Com o chamado “Acordo de Aliança”, a AIVEMA, entidade criada há 35 anos, reafirma seu objetivo de unir importadores 
e distribuidores de veículos, máquinas agrícolas, industriais e afins, estabelecendo políticas de ajuda e em defesa dos 
interesses legítimos de seus associados. “Estamos certos de que outras parcerias, como as já obtidas entre a Universidade 
WEB Fenabrave, Peru, Chile e agora a Costa Rica serão consolidadas, consagrando o reconhecimento internacional dos 
esforços da Fenabrave e do Presidente Alarico em orientar a educação como um dos principais pilares de gestão e que, 
certamente, se transformará num importante legado para a Fenabrave”, concluiu Valdner Papa, coordenador dos projetos 
educacionais da entidade.

mailto:administracao@sincodiv.org.br
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DEBATE
Apostar na excelência da prestação de 
serviços amplia fidelização de clientes e 
gera mais negócios nas Redes.

ENTREVISTA
Neri Geller, Secretário de Política Agrícola, 
comenta a importância do agronegócio no 
Setor da Distribuição Automotiva.

MERCADO
Entenda o que muda 
com a proposta de 
Reforma Trabalhista.

Interleadership 2017: Evento reúne lideranças da Distribuição Automotiva na 
Flórida e aborda a neurociência como ferramenta estratégica que pode ser 

aplicada por empresas que pretendem conquistar clientes. Conhecer as reações do 
cérebro humano é o ponto de partida para processos de vendas bem sucedidos.

NEUROCIÊNCIA  
APLICADA AO SETOR!
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