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MENSAGEM DO CONSELHO EDITORIAL

A mobilidade e o futuro
O Salão Internacional do Automóvel de 
São Paulo 2018 apresentou, em sua 30ª 
edição, o slogan “A conexão que nos 
move“, apostando em pilares como emoção, 
diversão, interação e experiências. O foco 
das montadoras esteve concentrado em 
modelos elétricos e híbridos, que passarão 
a chegar, com mais intensidade, ao nosso 
mercado, a partir do próximo ano. 

Esses temas também foram amplamente 
abordados durante a Arena New Mobility, 
que reuniu grandes nomes de especialistas 
em um espaço destinado a debates e 
disseminação das ideias sobre mobilidade, 
também na área de exposições do Salão 
do Automóvel. A FENABRAVE participou de 
um dos debates, por meio de apresentação 
realizada pelo Vice-Presidente da entidade, 
José Maurício Andreta Júnior, que contribuiu 
com informações importantes sobre o futuro 
dos veículos elétricos no Brasil, sob o ponto 
de vista do Setor da Distribuição de Veículos. 

Por isso, mais do que nunca, o Setor 
da Distribuição precisa estar atento às 
mudanças que batem à porta. É necessário 
prepararmos nossas equipes, acompanhando 
a nova demanda do consumidor e 
as transformações tecnológicas.

Estamos quase encerrando um ano que, para 
nós, foi de grandes vitórias. As perspectivas 
para 2019 são positivas. Vamos continuar 
trabalhando pelo futuro dos nossos negócios 
e pela satisfação dos nossos clientes.

Boa leitura!

Conselho Editorial

FENABRAVE participa 
da abertura oficial do 
30º Salão do Automóvel 
de São Paulo

Na manhã da quinta-feira, 8 de 
novembro, foi realizada a Abertura 
Oficial do 30º Salão do Automóvel 
de São Paulo, que contou com 
a presença do Presidente da 
República, Michel Temer, do 
Ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Jorge, 
dentre outras autoridades, além 
de representantes do Setor 
Automotivo, como o Presidente 
da Anfavea, Antonio Megale, do 
Presidente da FENABRAVE, Alarico 
Assumpção Júnior e do Presidente 
da Abeifa, José Luiz Gandini. 

Durante o evento, o Presidente da 
República, Michel Temer, assinou o 
decreto que regulamenta o novo 
regime tributário automotivo, o 
Rota 2030, logo após o Senado 
ter aprovado a medida provisória 
que criava o programa. O projeto 
ainda necessita ser sancionado 
pelo Presidente.

New Mobility
Na sexta-feira, 9 
de novembro, o 
Vice-Presidente 
da FENABRAVE, 
José Maurício 
Andreta Júnior, 
participou do 
painel Veículos 
Elétricos: realidade ou ficção? 
da Arena do New Mobility, um 
espaço reservado, no pavilhão de 
exposições, do Salão do Automóvel, 
que promoveu diversas palestras 
sobre o futuro da mobilidade urbana. 

Participaram do painel, juntamente 
com Andreta, César Urnhani, Piloto 
do Programa Auto Esporte da Rede 
Globo, Edgar Escobar, Presidente da 
ABRAVEI, Associação Brasileira dos 
Proprietários de Veículos Elétricos, 
Eduardo Sousa, Diretor da Eletric 
Mobility Brasil, Mauro Correia, 
Presidente da SAE BRASIL, Ralf 
Spierling, Head of Sales Electrification 
da Bosch e Zeca Chaves, Jornalista 
da Revista Quatro Rodas.

Segundo Andreta, para que a frota 
nacional pudesse ser transferida 
para carros elétricos, seria necessária 
uma hidrelétrica e meia, como a de 
Itaipu, para atender à recarga desses 
veículos. Com base nesse cálculo, 
o Vice-Presidente da FENABRAVE 
acredita que, no futuro próximo, 
para o Brasil, estejam contemplados 
carros híbridos e não puramente 
elétricos, já que estes demandam 
mais tempo e investimentos 
para que o País se prepare.



João Pessoa e Porto Alegre                                                  
realizam Encontro 
do Vendedor 
Em novembro, foram realizados dois eventos do 
Encontro FENACODIV de Vendedores, Consultores 
Técnicos e Líderes de Concessionárias, sendo um 
em João Pessoa (PB) e outro em Porto Alegre (RS).

As inscrições foram gratuitas, mediante a doação de 
1 kg de alimento não perecível. O total arrecadado 
será doado para o Hospital São Vicente de Paulo, 
em João Pessoa, e para a Associação Comunitária 
Construindo o Amanhã, em Porto Alegre.

O objetivo do Encontro do Vendedor é oferecer, 
aos participantes, palestras, cursos e estudos de 
casos que visam capacitar e aprimorar as equipes 
de vendas e gestores das Concessionárias. 

ANFIR debate os rumos dos 
negócios para 2019
No dia 7 de novembro, a ANFIR - Associação Nacional dos 
Fabricantes de Implementos Rodoviários, realizou o evento 
“Os Rumos dos Negócios para 2019”, no Mezanino do São 
Paulo Expo, um dia antes do início do Salão do Automóvel. 
O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, 
participou do Painel “Posicionamento das Entidades”.

“Com a manutenção das taxas de juros e uma provável 
tranquilidade inflacionária, acreditamos que, em 2019, o 
mercado de veículos possa continuar em ritmo ascenden-
te, porém, em compasso menos acelerado do que observa-
mos em 2018”, comentou Assumpção Júnior.

Maior Valor de Revenda – Na sexta-feira, 9 de novem-
bro, Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE, 
representou a entidade na entrega da premiação realiza-
da pela Agência AutoInforme, Maior Valor de Revenda – 
Autos 2018, na qual o Jeep Compass foi o grande vence-
dor, com apenas 7,3% de perda de valor na revenda, no 
período de um ano.

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


Novos cursos 
na plataforma 
Universidade 
Web Fenabrave

Em novembro, mais 4 cursos estão disponíveis na plataforma 
da Universidade Web Fenabrave, com 8 horas de duração. 

O professor Edgar Lamounier, no curso “130 anos do 
Automóvel: História e Significado, a partir da Revolução 
Industrial até nossos dias”, comenta as contribuições da Ford, 
General Motors e Toyota para a indústria mundial e brasileira. 
O conteúdo é baseado na obra “A Máquina que mudou o 
mundo”, de James Womack, Daniel Jones e Daniel Roos.

Já no curso “Como construir um perfil vencedor no Linkedin”, 
o professor Alexander Distadio mostra os aspectos mais 
relevantes para destacar sua página nesta plataforma.

O relacionamento com o cliente será o destaque do curso 
“Conhecendo a própria estrada, para distribuidores 
de Implementos Rodoviários – Etapa: Relacionamento 
Duradouro”, com o professor Luciano Miranda.

A sobrevivência de uma empresa está, diretamente, relacionada 
à sua capacidade de gerar lucro aos seus sócios. No curso 
“Gestão do fluxo de caixa das Concessionárias: Oportunidades 
e Estratégias”, o professor Marco Antônio Pereira fala sobre a 
necessidade de equilíbrio e os aspectos relevantes dessa gestão.

Caso seja cadastrado, acesse esses e outros conteúdos pelo site: 
www.universidadefenabrave.com.br. Para fazer sua adesão, fale com 
Amanda Sobral, pelo e-mail: amanda.universidade@fenabrave.org.br 

Congresso AutoData aborda 
perspectivas do setor

Em outubro, o Vice-Presidente da FENABRAVE, 
José Maurício Andreta Júnior, participou do 
Painel Concessionários, durante o Congresso 
Perspectivas 2019, realizado pela AutoData 
Editora, em São Paulo. 

Também participaram, do painel, Carlos 
Sponchiado, Presidente da ABRAC- Associação 
Brasileira dos Concessionários Chevrolet; 
João Batista Saadi, Presidente da Assobens 
– Associação Brasileira dos Concessionários 
Mercedes-Benz (Caminhões), e Luiz Eduardo 
Guião, Presidente da Assobrav – Associação 
Brasileira de Distribuidores Volkswagen, 
que apresentaram a percepção do Setor da 
Distribuição Automotiva para o desempenho 
do mercado no próximo ano.

Representantes do Setor da Distribuição de 
Veículos, em debate sobre as perspectivas para 

o mercado no próximo ano, com participação 
do jornalista S. Stefani (à direita). 

http://www.universidadefenabrave.com.br
mailto:amanda.universidade@fenabrave.org.br
http://www.dealernet.com.br/dealer_site/
https://dealerup.com.br
http://www.tela.com.br/
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