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MENSAGEM DO CONSELHO EDITORIAL

Sempre mais e melhor!
Nestes primeiros meses de 2018, 
conseguimos desenvolver diversas atividades, 
sempre pensando no desenvolvimento 
e aprimoramento dos negócios do Setor. 
Sejam nas missões técnicas internacionais, 
reuniões setoriais, palestras ou cursos, a 
FENABRAVE visa, sempre, por meio do Pilar 
Educacional da atual gestão, apresentar uma 
nova oportunidade, um novo olhar para as 
mudanças neste nosso cenário.

Por isso, mais uma vez, será realizado, pela 
Flórida Christian University, o Interleadership, 
em Orlando, nos Estados Unidos, que conta 
com o patrocínio da FENABRAVE. Esta 
será, certamente, mais uma oportunidade 
ímpar para trocar experiências e aplicar 
os mais modernos princípios de liderança 
no dia a dia das nossas Concessionárias e 
no desenvolvimento de nossas equipes. 
O sucesso anual desse evento reafirma a 
motivação do nosso Setor em fazer sempre 
mais e melhor.

Com esse mesmo objetivo, a Missão Técnica 
de Caminhões, realizado na Holanda, foi um 
sucesso. O grupo participante teve contato 
com as tendências do segmento e conheceram 
as experiências de transportadores e clientes. 

No Brasil, acompanhe o início da 23ª Pesquisa 
Fenabrave de Relacionamento com as Marcas, 
como foi a reunião das lideranças latino-
americanas da ALADDA e muito mais sobre o 
dia a dia do nosso Setor. Aproveite, também, 
os valores congelados das inscrições para o 
28º Congresso & ExpoFenabrave.

Boa leitura! 

Conselho Editorial

Interleadership 
acontece em junho

As mudanças pelas quais 
o Setor da Distribuição de 
Veículos está passando 
têm exigido atualização 
constante dos processos, 
da gestão, além de muita criatividade para aproveitar ao máximo as oportunida-
des que também estão surgindo com a conectividade e internet das coisas.

Por isso, buscando o aprimoramento das lideranças, a FENABRAVE participará de 
mais uma edição do InterLeadership, realizada pela Florida Christian University 
– FCU, que será realizada em Orlando, Estados Unidos. De 7 a 9 de junho, os parti-
cipantes mergulharão em uma programação intensa de palestras com o conteú-
do direcionado ao dia a dia da gestão das Concessionárias, tratando de assuntos 
como marketing, vendas, gestão de pessoas, liderança e inovação.

“O pilar educacional é uma das prioridades da FENABRAVE, e o InterLeadership 
é uma excelente oportunidade para o nosso Setor trocar experiências e agregar 
valor aos seus negócios, por meio do rico conteúdo desse evento”, comenta o 
Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior.

A FENABRAVE negociou, com a Florida Christian University, uma taxa especial 
de inscrição no valor de US$ 1.450,00 por participante, porém, há desconto para 
inscrições em grupos. Para participar, preencha a ficha de inscrição clicando aqui 

Posteriormente, a FENABRAVE enviará um e-mail com a autorização de paga-
mento que deverá ser preenchida e enviada para a FCU. As inscrições se encerram 
no dia 22 de maio, por isso, é importante iniciar o processo o quanto antes, pois as 
vagas são limitadas.

No valor da inscrição estão inclusos todo o treinamento (palestras e visitas téc-
nicas), considerando tradução simultânea (onde for necessária); traslados para 
visitas técnicas e coffee breaks. Os custos com passagens aéreas e hospedagem, 
traslados do aeroporto ao hotel e retorno, café da manhã, almoços e jantares, são 
de responsabilidade do participante. O evento acontecerá no hotel Crowne Plaza 
Orlando Universal, com início das atividades no dia 7 de junho, às 8h00, e encer-
ramento no dia 9 de junho, por volta das 16h00.

ATENÇÃO: Ainda há vagas em aberto e os cinco primeiros inscritos terão gratuida-
de na inscrição do curso. Vale ressaltar que estes cinco primeiros inscritos terão que 
arcar com os custos da logística para ida ao evento, hospedagem e alimentação.

Para mais informações sobre a logística do evento, contate Janaína Cagnin, 
pelo e-mail diretoria@fenabrave.org.br ou pelo telefone 5582-0062/0033.

Interleadership: programação intensa e troca de experiências.

http://www.fenabrave.org.br/Ficha/vip
mailto:diretoria%40fenabrave.org.br?subject=


Inscrições congeladas 
para o 28º Congresso 
& ExpoFenabrave
Com o tema “RESILIÊNCIA. O mundo é 
digital e o relacionamento é humano”, o 
28º Congresso & ExpoFenabrave acontece 
nos dias 7 e 8 de agosto, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo. 

As inscrições já estão abertas e podem 
ser feitas no site oficial do evento: 
www.congresso-fenabrave.com.br, e terão 
os valores iguais aos do ano passado. De 1º 
de junho até 30 de junho, o valor é de R$ 
1.000,00 e de 1º a 31 de julho o valor passa a 
R$ 1.100,00. No dia do evento, as inscrições 
custarão R$ 1.200,00.

As Associações de Marca também podem 
reservar seus espaços para realizar, no dia 
7 de agosto, as Reuniões com suas Redes e 
Montadoras.

Mais informações sobre as inscrições  
na Central de Atendimento do evento: 

(11) 5582-0091.

Agronegócio e a relação com a logística 
é tema de palestra na FENABRAVE 

No dia 10 de maio, representantes do Segmento de Tratores e Máquinas 
Agrícolas se reuniram em São Paulo, na Sede da FENABRAVE para deba-
ter assuntos específicos da área, como cenário atual do mercado e even-
tos de interesse do segmento.

A agenda contou com a palestra “Oportunidade de investimento das 
bacias logísticas e o monitoramento via satélite que possam favorecer o 
Agronegócio”, ministrada por Evaristo Eduardo de Miranda, Chefe Geral 
da EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Para Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente da FENABRAVE para o 
Segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas, o cenário atual é muito posi-
tivo para o Brasil, embora ressalte algumas preocupações: “Estamos mui-
to satisfeitos com a retomada das vendas nesses primeiros meses do ano. 
Caminhamos para 
mais uma safra de 
grandes proporções, 
mas o produtor precisa 
ter algumas garantias 
para continuar inves-
tindo, como a dispo-
nibilidade de crédito e 
taxas de juros abaixo 
da Selic”, comentou.

Evaristo Eduardo de Miranda, Chefe geral da EMBRAPA, 
apresentou estudo sobre as oportunidades para o 

desenvolvimento do Agronegócio no Brasil. 

http://www.congresso-fenabrave.com.br
https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home
http://isoflex.com.br/categoria-produto/progresso-do-trabalho-2/


Administração do tempo é um 
dos temas da Universidade 
Web Fenabrave em maio
A partir de maio, mais dois cursos e duas pa-
lestras estarão disponíveis na plataforma da 
Universidade Web Fenabrave. 

A administração do tempo e a sua relação com 
a produtividade da equipe é o assunto trata-
do pelo professor Rui Teske. Em 60 minutos, o 
professor apresentará uma análise sobre a ne-
cessidade de estabelecer prioridades sob uma 
perspectiva macro, holística e que esteja em 
sintonia com as necessidades individuais.

O estoque de peças e a sua gestão mais eficien-
te é o tema da palestra de aproximadamente 
60 minutos, do professor José Martinez. Além 
de tratar de peças obsoletas e em excesso, o 
professor analisará a importância da parame-
trização do sistema.

Aspectos comportamentais também serão 
tratados nos dois cursos. Um deles, é o tra-
balho em equipe, com foco no dia a dia das 
Concessionárias, ministrado pelo professor 
Rogério Chelucci, em 8 horas de duração. Este 
curso tem, como objetivo, auxiliar as equipes 
no processo de desenvolvimento de aper-
feiçoamento, tornando cada membro mais 
comprometido com o sucesso, individual e 
da equipe.

O segundo curso tem foco nas vendas de mo-
tocicletas e duração de 10 horas. A professora 
Vanessa Bergamini utilizará a metodologia de 
análise de comportamento SOAR para ajudar 
o profissional a conhecer melhor a si próprio 
e a seu cliente, por meio da identificação dos 
perfis de comportamento, potencializando 
vendas. O objetivo é fazer com que o profis-
sional passe a ser o protagonista de sua car-
reira e de sua vida.

Para mais informações, entre em contato 
pelo e-mail: universidade@fenabrave.org.br 
ou pelo telefone (11) 5582-0045.

Representantes da ALADDA  
se reúnem em São Paulo

Na terça-feira, 8 de maio, representantes dos países que compõem 
a ALADDA, Asociación Latinoamericana de Distribuidores de 
Automotores, se reuniram na sede da FENABRAVE, em São Paulo 
(SP) para discutir temas comuns como a Renovação da Fota e 
Inspeção Veicular; Reforma Fiscal e Tributária no Setor, Importação 
de Veículos Usados e Acordos Bilaterais de Livre Comércio. 
Também estiveram presentes no evento, Valdner Papa, Diretor 
de Relações com o Mercado da FENABRAVE e Luiz Antônio Fleury 
Filho, Consultor de Relações Institucionais e Ex-Governador do 
estado de São Paulo.

Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE e da ALADDA, 
deu as boas-vindas aos presentes na sede da Federação brasileira 
e, também, relembrou algumas das ações realizadas, desde o início 
de sua gestão na entidade latino-americana, iniciada em agosto 
de 2016. “Tenho procurado integrar a região, pautando nossa 
gestão, primeiramente, no fortalecimento da entidade, atuando 
com respeito e transparência”, comentou Assumpção Júnior, que 
enfatizou a importância da participação de todos os integrantes 
nas reuniões e eventos promovidos pela entidade, lembrando da 
realização do 28º Congresso & ExpoFenabrave, que acontece nos 
dias 7 e 8 de agosto, em São Paulo.

Além de conhecerem os trabalhos desenvolvidos pela FENABRAVE 
em prol do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil, os 
participantes foram divididos em dois grupos para debaterem os 
temas do dia, assistiram a uma aula inaugural da Universidade Web 
Fenabrave sobre o Impacto da Identidade Visual nos Negócios, 
com Alonso Garcia, da FCU, e gravaram a primeira Mesa Redonda 
Internacional, que será transmitida pela Universidade Web 
Fenabrave a todos os países da ALADDA, na qual foi abordada 
a visão dos representantes de cada país sobre “O Futuro da 
Distribuição de Veículos na América Latina”, com foco na mobilidade 
e tecnologia, e suas influências nos diferentes mercados da região. 

Representantes da ALADDA conheceram as instalações e programas 
desenvolvidos pela atual gestão da FENABRAVE.



Campanha Maio Amarelo 
tem apoio da FENABRAVE

Neste ano, a FENABRAVE reafirma seu apoio 
ao Movimento Maio Amarelo, cujo objetivo 
é chamar a atenção de toda a sociedade 
para os impactos reais da realidade do 
trânsito brasileiro. Para a entidade, esta 
campanha é extremamente importante 
para a conscientização da responsabilidade 
que todo cidadão tem em fazer um trânsito 
melhor para todos. O laço amarelo, símbolo 
da Campanha, estampará a fachada da 
entidade durante todo o mês de maio, como 
referência ao assunto.

A Anfavea também se envolveu no 
tema ao desenvolver, em parceria com o 
Observatório Nacional de Segurança Viária, 
ONSV, sua nova campanha de segurança 
viária, com o tema “Nós somos o trânsito”, 
colocando os cidadãos como personagem 
central para um trânsito seguro.

Todo o material está disponível no site da 
campanha www.maioamarelo.com, bem 
como outras informações sobre as ações 
realizadas pelo Brasil. 

Natal recebe o Encontro do Vendedor
O Encontro de Vendedores Consultores Técnicos e Líderes de 
Concessionárias passará pela cidade de Natal (RN) no dia 22 de maio. O 
evento é promovido pela FENACODIV em parceria com o SINCODIV local. 

As palestras, cursos e estudos de caso têm o objetivo de capacitar 
e aprimorar as equipes de vendas e gestores das Concessionárias. 
Durante o dia todo, os participantes assistem aos conteúdos e 
desenvolvem atividades práticas, totalmente voltadas às necessidades e 
ao trabalho diário do Setor da Distribuição de Veículos.

A inscrição para o evento na cidade de Natal é gratuita e se dará 
mediante a doação de um pacote de fraldas geriátricas, que serão 
doadas ao Lar do Ancião Evangélico.

Para mais informações sobre como se inscrever para o 
curso em Natal, entre em contato com Verônica, pelo e-mail 
fenabravern@sincodivrn.com.br ou pelo telefone (84) 3206-0783.

Sucesso já realizado -  Em abril, foram realizados dois eventos, 
em Belo Horizonte (MG) com a participação de 219 inscritos, e, em 
Rondonópolis, com 252 participantes. No início de maio, o evento 
foi realizado em Campo Grande (MS), e os alimentos arrecadados na 
inscrição foram doados para o Asilo São João Bosco.

Nisa Veículos integra grupo 
premiado pelo Banco ITAÚ
O Banco Itaú premiou algumas Concessionárias do País, que alcançaram a 
meta de volume de financiamentos de veículos em 2017. Os ganhadores 
desfrutaram de uma viagem de sete dias à Atenas e Ilha de Mykonus, na 
Grécia. Uma das Concessionárias vencedoras foi a NISA, que representa a 
marca Hyundai em Aparecida de Goiânia e tem, como titular, o Dr. Samir 
Dahas Bittar, Vice-Presidente da FENABRAVE e da ALADDA. 

A campanha do banco visa incentivar as operações de F&I nas 
Concessionárias, com qualidade e excelência nesses serviços e, também, 
oferecer melhores condições aos clientes para a aquisição de seus 
veículos. A viagem é, também, uma oportunidade de confraternização 
entre os participantes.

Encontro do Vendedor, em Rondonópolis, reuniu mais de 250 participantes. 

Dr. Samir Dahas Bittar, titular da Nisa e Vice-
Presidente da FENABRAVE e da ALADDA.

http://www.maioamarelo.com
mailto:fenabravern%40sincodivrn.com.br?subject=


AGRISHOW gera R$ 2,7 bilhões 
em negócios
A 25ª Agrishow - Feira Internacional de Tecnologia 
Agrícola, realizada de 30 de abril a 4 de maio, em Ribeirão 
Preto (SP), recebeu 159 mil visitantes do Brasil e do 
exterior para conhecerem as novidades e lançamentos de 
mais de 800 marcas nacionais e internacionais. 

Neste ano, foram realizados 22% mais negócios do que 
no ano passado, o que significa R$ 2,7 bilhões gerados 
no total. Durante o evento, o crescimento da intenção de 
compra de máquinas de grãos, frutas e café cresceu 25%, 
irrigação 14% e armazenagem 15% a mais.

Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente para 
o Segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas da 
FENABRAVE, representou a entidade no evento, durante 
a abertura oficial, que contou com presenças de políticos 
das esferas municipal, estadual e federal. “O clima do 
evento foi bastante positivo, refletindo as expectativas 
para o setor neste ano. A cada evento do setor vemos esse 
ânimo do produtor em voltar a investir”, comentou.

23ª Pesquisa FENABRAVE de 
Relacionamento com as Marcas
Desde o dia 14 de maio, está disponível a 23ª Pesquisa 
FENABRAVE de Relacionamento com as Marcas que, como 
nos anos anteriores, será a base para a definição dos 
ganhadores, em cada segmento, dos prêmios “Marca do 
Ano” e “Associação de Marca do Ano”, revelados durante 
o 28º Congresso & ExpoFenabrave, na manhã do dia 7 
de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. 

O questionário deverá ser respondido por 
Concessionários matrizes, das marcas e segmentos 
automotivos representados pela FENABRAVE. Com 
segurança em relação à confidencialidade das respostas, 
o processo é totalmente online e está disponível no site 
www.scheuerconsultoria.com.br. Coordenada por Luiz 
Adelar Scheuer, a Pesquisa é desenvolvida com base em 
perguntas e respostas online, e processada pela equipe 
da FENABRAVE. 

Cada Associação de Marca tem login e senha de acesso 
para acompanhar, em tempo real, a evolução da 
quantidade de respostas, podendo, assim, incentivar 
suas respectivas Redes a participarem da Pesquisa. Ao 
acessar o site da consultoria (indicado acima), a entidade 
deve clicar em Acesso da Associação e verificar quem já 
respondeu a pesquisa. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
Central de Atendimento, pelos telefones (11) 
5582-0075 / 5582-0059 / 5582-0066 ou por e-mail 
pesquisafenabrave@fenabrave.org.br.

Presidente Temer recebe 
FENABRAVE em Brasília
O Presidente da República, Michel Temer, recebeu, 
no Palácio do Planalto, no fim de abril, em Brasília, 
o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção 
Júnior e o Consultor de Relações Institucionais e Ex-
Governador do Estado de São Paulo, Luiz Antônio 
Fleury Filho para discutirem o andamento do 
Programa Rota 2030.

Na ocasião, também estiveram presentes o 
Deputado Herculano Passos, Presidente da FREMOB 
- Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor da 
Distribuição de Veículos Automotores da Mobilidade, 
e representantes das entidades congêneres ANFAVEA, 
ABEIFA e SINDIPEÇAS.
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ENTREVISTA 
O Professor Dr. Anthony Portigliatti 
fala sobre análises comportamentais 
em benefício dos negócios.

TENDÊNCIAS 
A Experiência do Consumidor 
ganha destaque nas estratégias 
das marcas.

Este foi o tema da NADA Show 2018, realizada de 22 a 25 de março,  
em Las Vegas. A convenção, que reuniu mais de 23.500 participantes, 

debateu os caminhos do Setor da Distribuição de Veículos, considerando 
o compartilhamento de veículos, carros elétricos e autônomos. 

FOCO NO FUTURO

SETOR
Tratores e máquinas 
agrícolas têm campo 
pra crescer.

http://www.scheuerconsultoria.com.br
mailto:pesquisafenabrave%40fenabrave.org.br?subject=
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Fenabrave em Ação é uma newsletter bimestral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

Presidência: Alarico Assumpção Júnior 
Coordenação: Marcelo Ciardi Franciulli 
Elaboração: MCE Agência de Notícias
Jornalista Responsável: Rita Mazzuchini (MTB 22128)
Design Gráfico: Milxtor Arte 
Informações e Sugestões: rita@mcepress.com.br
Publicidade: (11) 2281-8134 www.fenabrave.org.br

FENABRAVE promove Missão 
Técnica de Caminhões
Com o objetivo de apresentar a realidade 
do negócio de caminhões na Europa, a 
FENABRAVE promoveu, entre os dias 16 
e 20 de abril, uma Missão Técnica de 
Caminhões em Ultrecht, na Holanda.

Participaram do evento, além do Presidente 
da entidade, Alarico Assumpção Jr., os 
Vice-Presidentes do Segmento de Caminhões, Luiz Antônio Sebben e Sérgio Dante Zonta e o Diretor Executivo da FENABRAVE, 
Marcelo Franciulli. A ação foi destinada às lideranças das Associações de Marca de Caminhões, que formaram o grupo.

Os participantes realizaram visitas técnicas que possibilitaram conhecer as principais inovações, que devem revolucionar 
o setor de transportes, a visão dos clientes transportadores e as ações que estão fazendo para se tornarem competitivos 
na Holanda. A visão geral sobre os produtos financeiros, voltados para a venda, aluguel, e pós-venda de caminhões 
também esteve em pauta. 

Na Holanda, participantes conheceram as novidades que devem revolucionar o setor de transportes.

mailto:rita@mcepress.com.br
http://www.fenabrave.org.br
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