
Informativo Bimestral
Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores

#49
Julho de 2018

Vice-Presidente da Toyota confirma participação na Palestra 
Magna do 28º Congresso & ExpoFenabrave
Neste ano, o maior evento do Setor da Distribuição de Veículos 
da América Latina, o 28º Congresso & ExpoFenabrave, con-
tará com a participação de Miguel Fonseca, Vice-Presidente 
Executivo da Toyota do Brasil, que ministrará a Palestra 
Magna, que acontece logo após a Cerimônia de Abertura do 
evento, na manhã do dia 7 de agosto. 

Em 2018, o evento traz o tema “RESILIÊNCIA. O mundo é 
digital e o relacionamento é humano” e acontece nos dias 
7 e 8 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Outros nomes relevantes, como Dyogo Henrique de Oliveira, Presidente do 
BNDES e o economista José Roberto Mendonça de Barros também estarão 
presentes, apresentando suas análises econômicas setoriais.

O Painel de Encerramento do evento contará com a moderação da jornalista 
Fátima Turci, e as comentaristas de economia e política, Eliane Cantanhede 
e Miriam Leitão, falarão sobre os horizontes nacionais, tendo em vista o ano 
eleitoral e seus reflexos para a economia. O Presidente da FENABRAVE, Alarico 
Assumpção Júnior comentará os possíveis reflexos deste cenário no futuro do 
Setor da Distribuição de Veículos.

“Todo o conteúdo do evento está alinhado com a prerrogativa do Pilar 
Educacional da FENABRAVE. Estamos trazendo profissionais do mais alto nível 
para mostrarem as mais diversas análises para o setor, contribuindo para que 
o Concessionário tome as melhores decisões para o seu negócio”, comenta o 
Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior.

Na programação estão previstas 26 palestras sobre interesses gerais, como 
economia, inovação, mídias digitais, bem como mesas redondas que 
discutirão pontos estratégicos de cada segmento. A programação completa 
do evento e informações sobre as inscrições, estão disponíveis no site oficial 
www.congresso-fenabrave.com.br. 
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É tempo de resiliência
Faltam poucas semanas para o maior 
evento do Setor da Distribuição Automotiva 
da América Latina. O 28º Congresso & 
ExpoFenabrave, que será realizado nos 
dias 7 e 8 de agosto, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo, reunirá 3 mil 
pessoas, que estarão com a atenção voltada 
para o conhecimento, analisando as novas 
informações e levando esse conteúdo para 
dentro das suas empresas. 

É tempo de RESILIÊNCIA, de inovar, de 
pensar no futuro dos negócios automotivos 
e, principalmente, de se preparar para 
acompanhar o ritmo das mudanças 
tecnológicas e comportamentais que 
já estão influenciando o dia a dia das 
Concessionárias. 

Além do conteúdo teórico, o evento reunirá 
50 empresas que estarão expondo o que há 
de novo, em serviços e produtos exclusivos, 
para o Setor. Certamente, serão dias de 
intenso fluxo de pessoas e o momento 
perfeito para fazer contatos e investir no 
relacionamento com futuros parceiros.

Nesta edição do Fenabrave em Ação, 
você conhece um pouco da programação 
do nosso evento e, também, os recentes 
acontecimentos do Setor da Distribuição, 
como a Missão Técnica de Tratores e 
Máquinas Agrícolas e a conquista da 
FENABRAVE e do Setor, com o Convênio 
ICMS 67/18, que trata de Vendas 
Diretas, entre outros acontecimentos 
regionais.

Abraços e boa leitura!

Conselho Editorial

Miguel Fonseca, Vice-
Presidente da Toyota

http://www.congresso-fenabrave.com.br


FENABRAVE apoia o Convênio 
ICMS No.67/18 do CONFAZ
O novo Convênio, publicado no Diário Oficial da União, no 
último dia 10 de julho, promove alterações no Convênio 
ICMS No. 64/06, que trata da revenda de veículos, adquiri-
dos por Venda Direta, em prazo inferior a 12 meses da data 
da compra. 

Com o novo Convênio ICMS No. 67/18, o CONFAZ- Conselho 
Nacional de Política Fazendária inclui as Pessoas Físicas, que 
exploram a atividade de produtor agropecuário, com exten-
são da obrigação para todas as Pessoas Jurídicas. Antes, a 
obrigação alcançava apenas as Pessoas Jurídicas que explo-
ravam atividade de produtor agropecuário, locação de veí-
culos e arrendamento mercantil.

Com esta modificação, Pessoas Físicas, que explorem a 
atividade de produtor agropecuário, ou qualquer Pessoa 
Jurídica, independente da atividade, que adquirirem veí-
culos por Venda Direta (diretamente das montadoras), e os 
revenderem em prazo menor de 12 meses da data da com-
pra, deverão recolher a diferença do ICMS, pago a menor na 
ocasião da compra desses veículos. 

Outra novidade trazida pelo Convênio ICMS No. 67/18 é que 
os DETRANS não poderão efetuar a transferência do veículo, 
se este estiver em desacordo com as regras estabelecidas 
pelo CONFAZ.

Para o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, 
a medida, adotada pelo CONFAZ, foi acertada e deverá 
promover maior isonomia no mercado. “Com este novo 
Convênio, se estabelece maior igualdade de condições para 
quem adquire um veículo. A venda direta é forma excep-
cional de colocação de veículos no mercado e enseja per-
da de arrecadação para a União, Estados e Municípios, be-
neficiando o adquirente para que utilize o veículo para sua 

finalidade e não para que promova sua comercialização em 
curto prazo e capte para si a renúncia fiscal promovida pelo 
Estado. Se assim for, é absolutamente justo e razoável o re-
colhimento da diferença do ICMS, pago a menor na data da 
compra”, comenta Assumpção Júnior.

O novo Convênio fortalece o Acordo de Autorregulamen-
tação, assinado entre a FENABRAVE e a ANFAVEA- Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em 
2015, e que estabelece que as montadoras mencionem, 
quando da venda de veículo a ‘cliente frotista’, na nota fiscal 
da respectiva operação, observação que, caso ocorra aliena-
ção do veículos antes de 12 (doze) meses posterior à emis-
são da nota fiscal, deverá ser recolhido o ICMS. Também está 
previsto, que as Montadoras suspendam as vendas por de-
terminado período não inferior a 6 meses ao cliente frotista 
que tenha alienado o veículo antes de 12 (doze) meses da 
data da nota fiscal. “Atualmente, 17 estados já acessam os 
dados de emplacamentos e fiscalizam veículos comerciali-
zados por Venda Direta e que foram revendidos em menos 
de 12 meses da data da aquisição. Agora, o CONFAZ regula-
menta e estende a obrigação a todas as Pessoas Jurídicas, o 
que equaliza o mercado e beneficia a arrecadação dos esta-
dos”, finaliza o Presidente da FENABRAVE. 

https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home


Projeções de emplacamentos são revisadas
Em coletiva de imprensa, realizada no dia 3 de julho, a 
FENABRAVE divulgou o desempenho do mercado neste pri-
meiro semestre e as novas projeções de vendas para cada 
segmento. 

No total, foram vendidos 1.691.556 veículos no primeiro se-
mestre, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ôni-
bus, motocicletas, implementos rodoviários e outros, o que 
representa crescimento de 12,37% na comparação com o 
mesmo período do ano passado.

Para o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Jr., 
além dos impactos negativos nas vendas de veículos, a gre-
ve dos caminhoneiros afetou a confiança dos investidores 
e consumidores. “Os impactos ainda devem se refletir nos 
resultados dos próximos meses”, alertou Alarico Assumpção 
Júnior.

Diante do novo cenário, a FENABRAVE revisou suas proje-
ções para 2018. Considerando os emplacamentos de todos 
os segmentos somados  (automóveis, comerciais leves, ca-
minhões, ônibus e implementos, motocicletas, tratores e co-
lheitadeiras), a entidade projeta, agora, para este ano, alta 
de 9,8% sobre 2017, totalizando 3.420.259 unidades. Para os 
segmentos de Automóveis e Comerciais Leves a estimativa 
é de 9,7% de crescimento, chegando a 2.383.184 unidades. 

Nos cálculos da FENABAVE, o segmento de  Caminhões 
deve registrar alta de 24,8%, atingindo 65.000 unidades e 
para Ônibus a expectativa é de 4,1% de retração, somando 
14.480 unidades.

Para o segmento de Implementos Rodoviários, o novo índice 
de crescimento projetado é de 58,6%, com 40.615 unidades 
no total do ano. Com a retomada dos níveis de renda das 
classes C e D, a projeção para o mercado de motocicletas é 
de 7,7% de alta, somando 916.980 unidades. Os segmentos 
de Tratores e Colheitadeiras, que não têm emplacamentos, 
devem manter estabilidade com relação ao ano passado. 
Por isso, a entidade manteve sua estimativa de crescimento 
no patamar de 0,24%, devendo totalizar 41.600 unidades.

Reuniões na Federação
No dia 26 de junho, lideranças de todos os Segmentos estiveram 
reunidas na sede da FENABRAVE, em São Paulo. Além de tratarem de 
assuntos gerais como desempenho e análises dos respectivos mercados, 
cada Segmento tratou de assuntos de seus respectivos interesses.

Neste mesmo dia, também estiveram reunidos os representantes do 
Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, Diretores Regionais e 
Presidentes de Sincodivs.

O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, apresentou 
os dados durante o encontro com a imprensa. Na ocasião estiveram 

presentes os Vice-presidentes Carlos Porto (Motos), Marcelo Nogueira 
(Tratores e Máquinas Agrícolas) e Sérgio Zonta (Caminhões, Ônibus 

e Implementos),  além da economista Tereza Fernandez, da MB 
Associados, que apresentou as perspectivas econômicas.

Reuniões dos Segmentos de: 1) Motocicletas; 2) Tratores 
e Máquinas Agrícolas; 3) Automóveis e Comerciais Leves 

e 4) Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários. 
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http://isoflex.com.br/categoria-produto/progresso-do-trabalho-2/


Missão Técnica reúne empresários de 
Tratores e Máquinas Agrícolas
A FENABRAVE realizou, de 10 a 14 de junho, Missão Técnica de Tratores 
e Máquinas Agrícolas, aos Estados Unidos. Destinada às lideranças 
de associações de marca do segmento, a ação teve, como objetivo, 
mostrar realidade do negócio naquele país.

Cerca de 20 participantes viajaram a Chicago e assistiram 
palestras e mesas redondas com profissionais especializados e 
representantes do segmento nos Estados Unidos, assim como 
visitaram uma Concessionária e, também, um cliente, para 
conhecerem suas operações.

Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente da FENABRAVE para o 
Segmento de Tratores e Máquinas Agrícolas, acredita que experiências 
como esta são enriquecedoras para o empresário brasileiro. “Embora as 
realidades sejam diferentes, é importante o Concessionário brasileiro ter 
contato com outras experiências, isso enriquece a visão sobre o nosso 
negócio, contribuindo para as melhorias dos nossos processos”, explica.

Novidades no Mato Grosso! PL 
adequa ICMS para máquinas 
pesadas e SINCODIV-MT 
realiza Congresso Regional
Após oito  anos de solicitações, o governa-
dor do Estado, Pedro Taques, assinou o Projeto 
de Lei (PL) que adequa a base de cálculo do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) nas operações internas com 
máquinas e equipamentos da chamada Linha 
Amarela - máquinas pesadas utilizadas na 
construção civil, mineração e agricultura. 

Para o diretor da Fenabrave-MT, Paulo 
Boscolo, a ação equipara o imposto cobrado 
no Mato Grosso ao de Goiás, deixando as em-
presas mato-grossenses mais competitivas 
na região, gerando mais empregos e facilitan-
do o processo de compra dos clientes.

Congresso Regional

Com o tema “O Conhecimento Acelera o Pro-
gresso”, a Regional Mato Grosso (FENABRA-
VE–MT) e o Sindicato dos Concessionários e 
Distribuidores de Veículos no Estado de Mato 
Grosso (Sincodiv-MT) realizaram, nos dias 17 
e 18 de julho, a 2ª edição do Encontro Regio-
nal da Fenabrave MT/2018. 

O evento promove discussões sobre a reali-
dade do mercado automotivo, novas ferra-
mentas de gestão, estratégias e tendências, e 
o cenário político e econômico do Brasil.

O presidente da FENABRAVE Nacional, Alarico 
Assumpção Júnior participou da abertura ofi-
cial do evento e o Diretor de Relações com o 
Mercado, Valdner Papa, comentou a aprova-
ção do Programa Rota 2030 em sua palestra.

Missão Técnica, aos Estados Unidos, contou com palestras e visitas em Concessionária e Clientes.

http://www.dealernet.com.br/dealer_site/
https://dealerup.com.br
http://www.congresso-fenabrave.com.br
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