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MENSAGEM DO CONSELHO 
EDITORIAL
Educação a favor do futuro

Estar preparado para os desafios futuros é uma 
condição obrigatória para aqueles que querem se 
destacar frente aos desafios do mercado. E, para isso, 
cursos de capacitação, reciclagem e a disseminação do 
conhecimento devem fazer parte da rotina de todos os 
profissionais de nosso setor.

Este é um dos principais pilares da Fenabrave que, por 
meio da Universidade Web Fenabrave, já capacitou 
mais de 52 mil pessoas e, com os Encontros de 
Vendedores FENACODIV também tem levado muito mais 
conhecimento e informações a quem atua no Setor da 
Distribuição de Veículos.

Como resultado dessas iniciativas, o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, foi 
contemplado com o Troféu Augusto Cury de Educação, 
concedido pela UNIFUTURO, de João Pessoa/PB, no 
último dia 30 de setembro. 

Ainda nesta edição, acompanhe a agenda do próximo 
Encontro de Vendedores, Consultores Técnicos e 
Gestores de Concessionárias FENACODIV, promovido 
em parceria com o SINCODIV do Espírito Santo 
(Vitória) e de São Paulo (Ribeirão Preto), e saiba quais 
foram os resultados do evento promovido na cidade 
de Porto Alegre-RS. Acompanhe, também, o Encontro 
que será promovido, em outubro, pelo SINCODIV do 
Mato Grosso, e que promoverá a discussão sobre o 
futuro das concessionárias. 

Vamos em frente, juntos, construir um futuro melhor, 
criando fundações sólidas que somente a educação 
poderá construir.

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!

Presidente da 
Fenabrave recebe 
prêmio na Paraíba
No dia 30 de setembro, o 
presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção 
Júnior, foi premiado com 
o Troféu Augusto Cury 
de Educação, concedido 
pela UNIFUTURO, de 
João Pessoa/PB. A premiação foi concedida a ele por sua contribuição 
à Educação Inclusiva, por meio de projetos educacionais como a 
Universidade Web Fenabrave, pela qual mais de 52 mil profissionais 
ligados às concessionárias de veículos de todo o Brasil, já foram 
treinados ou participaram de cursos de capacitação online. 

“O Setor da Distribuição de Veículos é responsável direto por mais de 
300 mil empregos apenas no Brasil e a Fenabrave tem consciência 
de seu papel e sua responsabilidade em relação ao aprimoramento 
educacional que gera benefícios, tanto para as empresas como, 
principalmente, para seus colaboradores que, na maior parte das vezes, 
não teriam condições de se desenvolver por meio de cursos altamente 
especializados, como os oferecidos pela Universidade Web Fenabrave. 
É imensamente gratificante saber que, como fração de uma importante 
comunidade, podemos ajudar a melhorar a educação e o futuro das 
pessoas”, comentou Alarico Assumpção Júnior.

Além de ser contemplado com o prêmio, o presidente da Fenabrave 
participou do III Congresso Mundial sobre Educação Global 
Inteligências Humanas e Construção da Cidadania, que teve, como 
tema, “DA EDUCAÇÃO SEGREGADA À EDUCAÇÃO INCLUSIVA”. O evento 
aconteceu no Teatro Pedra do Reino, Centro de Convenções de João 
Pessoa. Na oportunidade, o Presidente da Fenabrave ministrou palestra 
sobre “Administração e Responsabilidade Social nas Empresas do 
Século XXI”.

Criada em 2001, a Universidade Fenabrave passou por várias etapas 
evolutivas até chegar ao formato atual, tornando-se, em janeiro de 
2017, na Universidade Web Fenabrave, oferecendo aprimoramento 
educacional e profissional a distância (pela internet), atendendo toda 
a América Latina, por meio de parcerias com a EGA - Escola de Gestão 
Automotiva e FCU - Florida Christian University.

Dr. Ricardo Monteiro, Reitor da UNIFUTURO, Augusto 
Cury, escritor, Alarico Assumpção Júnior, presidente 

da Fenabrave e Anthony Portigliatti, Reitor e 
Chanceler da Florida Christian University (EUA).



Fenabrave MT realiza 
encontro em outubro

No dia 6 de outubro, será realizado um  
encontro promovido pela Regional Fenabrave do 
Mato Grosso, no Centro de Eventos do Pantanal, 

na cidade de Cuiabá/MT. Com o tema central 
“Concessionárias do Futuro - Excelência é ir além”,  

o encontro é voltado a concessionários de 
todos os segmentos automotivos e contará 

com nove palestras de especialistas em 
economia e o setor produtivo, estratégias para 
melhorar o desempenho, gestão no pós-venda, 

neuromarketing e vendas de veículos na era digital. 
A reforma trabalhista também será abordada na 

programação do encontro.

Para mais informações sobre a programação 
e inscrições para o evento, o concessionário 

interessado deve acessar o site  
www.fenabravemt.com.br ou entrar em contato 

por meio dos telefones (65) 3052-9562/99628-7747. 
Os concessionários associados à Regional terão 

descontos progressivos, de acordo com o número 
de participantes inscritos. 

 
FREMOB é homenageada  

com café da manhã em Brasília
A Fenabrave promove, em Brasília-DF, no 
dia 4 de outubro, um Café da Manhã em 

homenagem e agradecimento aos trabalhos 
que vêm sendo executados pela FREMOB 
- Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Distribuição de Veículos Automotores e 

da Mobilidade, presidida pelo Deputado 
Herculano Passos e composta por 240 

parlamentares. O encontro reúne Senadores, 
Deputados Federais, autoridades políticas, 

dirigentes da Fenabrave, lideranças do Setor 
da Distribuição Automotiva e entidades 

congêneres como a Febraban.

“Seja na defesa de leis já existentes ou 
mesmo na oposição a Projetos de Lei que 

poderiam, se aprovados, comprometer 
a sobrevivência das concessionárias de 

veículos e os empregos do Setor, a FREMOB 
tem tido importância fundamental nos 

últimos dois anos”, afirma o Presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

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


ABAC  
50 anos
No dia 20 de junho, a ABAC – Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcio, completou 50 anos, de-
sempenhado, ao longo de sua história, papel essencial 
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das normas 
e dos mecanismos do Sistema de Consórcios, atuando 
como interlocutora da classe perante órgãos públicos e 
privados, empresas do setor, imprensa, consumidores e 
sociedade civil em geral. 

Para comemorar este importante marco, a entidade apre-
sentou novo logotipo com a marca alusiva ao seu cin-
quentenário que, segundo a ABAC, “simboliza a renovação 
necessária para fortalecer sua imagem e continuar contri-
buindo para a realização dos sonhos dos brasileiros”.  

Jantar comemorativo à data será realizado, em São Paulo, 
no próximo dia 4 de outubro, e a Fenabrave estará repre-
sentada no evento.

Porto Alegre recebe 
Encontro do Vendedor
Nos dias 25 e 26 de setembro, 
foi realizado, em Porto Alegre/
RS, mais uma edição do Encontro 
de Vendedores, Consultores 
Técnicos e Gestores de Concessionárias FENACODIV. Com o 
apoio do Sincodiv/RS, conteúdo da EGA – Escola de Gestão 
Automotiva e patrocínio do Banco Itaú, mais de 190 pessoas 
acompanharam palestras voltadas a todos os segmentos 
automotivos, por meio de conteúdo apresentado por 
especialistas em vendas, gestão, marketing digital, pós-
vendas, entre outras áreas importantes para o fomento dos 
negócios nas Redes de Concessionárias. 

A inscrição dos profissionais foi realizada por meio da 
doação de um quilo de alimento, não-perecível, destinado 
ao Asilo Padre Cacique, da capital gaúcha.  

No mês de outubro, serão realizadas duas edições deste 
importante evento de capacitação de equipes. O primeiro 
ocorre nos dias 18 e 19 de outubro, em Vitória/ES.  
As inscrições também devem ser feitas por meio do 
Sincodiv/ES. Para mais informações, escreva para 
sincodives@sincodives.com.br. 

Já no dia 24, será a vez de Ribeirão Preto sediar o Encontro, 
com o apoio do Sincodiv/SP. Para se inscrever, basta 
acessar: http://www.fenabrave.org.br/InscricaoEncontro/
Home?regional=rp e preencher o formulário.

Segmento agrícola 
mostra sinais de 
recuperação

A produção de máquinas 
agrícolas e rodoviárias 
cresceu 25,8% no 
acumulado de janeiro a 
agosto, no comparativo 
com o mesmo período 
de 2016, totalizando 39,5 
mil unidades, de acordo 
com levantamento 
apurado pela Anfavea 
– Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. 

Alcançando quase 100 mil máquinas, produzidas 
e vendidas, em 2013, o desempenho do setor teve 
queda a partir de 2015, reduzindo-se à, praticamente, 
metade do que o segmento já chegou a representar. “A 
reação das vendas no mercado interno tem motivado 
a retomada da capacidade produtiva. Espera-se que os 
próximos meses de 2017 mantenham essa tipicidade 
com incremento das vendas, especialmente, do principal 
item desse mercado que são os tratores de rodas”, 
explicou o diretor do Instituto de Economia Agrícola 
(IEA), Celso Luís Rodrigues Vegro, autor de um estudo 
que aponta a tendência de retomada do mercado após 
três anos de diminuição na produção e nas vendas, 
devido ao impacto da recessão econômica. 

Outro indicador que mostra a tendência de 
recuperação do setor foi a contratação de R$ 25 
bilhões, em crédito bancário, nos dois primeiros meses 
da safra agrícola 2017/2018. Isso significa que foram 
aplicados, entre julho e agosto, 13% dos recursos 
disponibilizados para o financiamento agropecuário 
de R$ 188,4 bilhões. O valor é 29% superior ao 
registrado no mesmo período do ano passado. 

Os dados constam do relatório da liberação de recursos 
da safra 2017/2018, de julho e agosto, divulgado pela 
Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). “O 
desempenho do crédito rural na atual safra revela uma 
situação de normalidade e de aumento na demanda 
do produtor rural e de suas cooperativas por recursos 
para o financiamento da safra e para investimentos 
direcionados à ampliação de sua capacidade produtiva”, 
salienta o secretário Neri Geller. Ele observa que, apesar 
do recuo dos preços agrícolas, há a expectativa de sua 
recuperação a médio prazo.

mailto:sincodives@sincodives.com.br
http://www.fenabrave.org.br/InscricaoEncontro/Home?regional=rp
http://www.fenabrave.org.br/InscricaoEncontro/Home?regional=rp


FENATRAN acontece em outubro
A 21ª edição da FENATRAN (Salão Internacional do 
Transporte Rodoviário de Cargas) acontecerá entre 
os dias 16 e 20 de outubro, no São Paulo Expo, em São Paulo, e pretende reunir 
cerca de 350 marcas que integram a cadeia produtiva do setor. No mesmo local e 
data acontecerá a Movimat (Salão Internacional da Logística Integrada). 

Além da presença confirmada de marcas como DAF, Ford, MAN, Mercedes-
Benz, Iveco, Peugeot, Scania e Volvo, o evento abrigará empresas fabricantes de 
implementos rodoviários, como Randon, Rossetti, Librelato e Truckvan, além de 
fabricantes de autopeças, componentes e equipamentos.

Para mais informações, acesse www.fenatran.com.br. 
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