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Mensagem do Conselho
Nesta Edição, destacamos a pesquisa
realizada durante os Encontros de
Vendedores de Concessionárias Fenacodiv,
que aponta o perfil dos profissionais de
vendas das Redes de Concessionárias, além
da agenda de Encontros para o mês de
maio, onde teremos evento no dia 12, em
Curitiba/PR, e 17 e 18, em Salvador/BA.

Encontro de Vendedores
traça perfil de profissionais
De acordo com pesquisa realizada nos Encontros de Vendedores de
Concessionárias, que contou com mais de dois mil vendedores e gestores
participantes dos encontros, de todos os segmentos, em diversas
regiões do País, foi possível traçar o perfil dos profissionais das Redes
de Concessionárias. “A base de dados permite uma visão detalhada do
trabalho da equipe de vendas, possibilitando que as Redes possam
melhorar pontos que merecem atenção”, comenta o coordenador geral da
Fenacodiv e do projeto, Valdner Papa.
“Constatamos, por meio do estudo com os participantes dos Encontros,
que a maioria, 57%, está no mercado há 5 anos ou mais, reforçando a
necessidade do aprimoramento profissional, principal objetivo do projeto.
Com o novo formato iniciado em janeiro, que foi desenvolvido para ampliar
a produtividade das equipes, considerando as dificuldades econômicas
e que interferem no desempenho do setor, levaremos aprimoramento
profissional para mais de 3 mil profissionais este ano. Reforçamos que
o apoio das Regionais/SINCODIV´s tem sido fundamental em todo o
processo”, conclui Valdner Papa.
Participante da 9ª edição do Evento, que aconteceu em novembro de
2015, em parceria com o SINCODIV-ES, a vendedora de automóveis
da Concessionária Recreio Vitória Veículos (Unidade Guarapari/ES),
Nelcimara Brandão Fonseca, cita que a sua participação no Encontro
ampliou a sua visão em relação ao mercado. Além disso, ela conheceu
técnicas de atendimento que têm contribuído com o seu dia a dia na
concessionária. “As técnicas apresentadas me fortaleceram em relação
ao atendimento ao cliente e, dessa forma, aumentei, por exemplo, os
contatos diários com o objetivo de prospectar, passei a buscar com mais
afinco indicações dos clientes que já compraram e, com essas e outras
ferramentas que venho trabalhando, alcancei uma melhora de cerca de
70% nas minhas vendas”, conclui.

Outro tema destacado é a importante
conquista da Federação em prol do setor,
com a publicação no Diário Oficial da União,
em 24 de março, da Resolução nº 584/2016
do CONTRAN, estabelecendo o registro
nacional de veículos em estoque – RENAVE,
representando importante economia para
as Redes. Também abordamos as principais
mudanças para as empresas com o novo
Código de Processo Civil, que começou a
vigorar em 18 de março.
Falamos, ainda, da participação da
Fenabrave/Fenacodiv na convenção
anual promovida pela NADA – National
Automobile Dealers Association, que
aconteceu entre os dias 31 de março e
3 de abril, em Las Vegas- Nevada, além
das novidades sobre a 21ª Pesquisa
FENABRAVE de Relacionamento
com as Marcas e do 26º Congresso &
ExpoFenabrave.
Acompanhe as notícias e faça
bons negócios!
Contamos com a sua colaboração para
abordar assuntos de interesse para o Setor
da Distribuição de Veículos. Envie sugestões
de temas e informações de interesse geral
e/ou local para: rita@mcepress.com.br.
Ótima leitura!
Conselho Editorial

Agenda
Nos dias 13 e 14 de abril, aconteceu a 13ª edição do
Encontro, em parceria com o SINCODIV-RN, realizado
em Natal/RN.
Em maio, serão realizados dois eventos, sendo que
no dia 12 acontece o 14º Encontro de Vendedores em
parceria com a Regional FENABRAVE-PR e SINCODIV-PR,
no Centro de Eventos Sistema FIEP, na Rua Comendador
Franco, 1.341, Jardim Botânico, Curitiba/PR.
Todas as palestras ocorrerão simultaneamente, das
18h00 às 22h00. Mais informações e inscrições por meio
do Telefone (41) 3324-1541 ou e-mails: sincodivpr@
sincodiv.com.br e adm.sincodivpr@sincodiv.com.br
(Falar com a Sra. Isabel ou Rejane).

Evento realizado em Natal/RN, nos dias 13 e 14 de abril.

Já nos dias 17 e 18 de maio, será realizada a 15ª Edição do Evento, em parceria com a Regional FENABRAVE-BA e
SINCODIV-BA, das 08h00 às 18h00, no Sotero Hotel, na Rua Dr. José Peroba, 97, Stiep, Salvador/BA. As inscrições
deverão ser realizadas por meio do Telefone (71) 3240-5260 ou e-mail: sincodiv.ba@uol.com.br (Falar com a Sra. Jamile).
Para participar dos eventos, cada inscrito deverá doar 1 kg de alimento não perecível.
Os alimentos arrecadados serão doados a entidades escolhidas pelas Regionais/SINCODIV´s.

Na pauta: Novo Código de Processo Civil
Por Ana Lucia Vidigal Lopes da Silva*
Visando modernizar e agilizar o processamento das ações judiciais, o novo Código de Processo
Civil entrou em vigor, no dia 18 de março de 2016. O novo Código substitui o anterior,
sancionado em 1973, e estimula os métodos alternativos de solução de conflitos, especialmente
a conciliação e a mediação, almejando uma revolução cultural na sociedade da cultura do
litígio para a cultura do consenso, sendo este um dos traços mais marcantes das mudanças.
Além disso, faz parte do novo Código o fortalecimento da jurisprudência, seja através
da valorização dos precedentes, das súmulas, decisões em recursos repetitivos etc.
Outro objetivo da legislação foi dar maior efetividade à prestação jurisdicional, quer pela
ampliação do funcionamento do processo eletrônico que deverá dar maior agilidade aos
processos, quer por incentivar a resolução do mérito das demandas, permitindo a solução de
questões procedimentais que na legislação anterior geravam nulidades ou extinção das ações.
É importante destacar as novidades que irão impactar diretamente no dia a dia da empresa
e o seu relacionamento com o departamento jurídico que, com as novas normas, deverão
estar ainda mais integrados, tais como, entre outros: audiências de conciliação/mediação
prévias antes do início do prazo de defesa; validade da citação realizada junto ao funcionário
responsável pelo recebimento de correspondências; aceitação de e-mails como meio de prova e
regulamentação da ata notarial para este fim; possibilidade de inversão do ônus da prova, mesmo
nas relações que não sejam de consumo; regulamentação da desconsideração da personalidade
jurídica e de penhora sobre faturamento/cotas sociais e, necessidade de cadastramento
eletrônico das empresas juntos aos Tribunais (pendente de regulamentação).
Em informativos seguintes, abordaremos de forma pontual, cada uma das alterações trazidas
ao Código e que gerem impacto direto no dia a dia da empresa e empresário.
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sociedade de
advogados.

Resolução 584/2016 estabelece
implementação do RENAVE

Fenabrave e Fenacodiv
participam da NADA 2016
A Fenabrave/Fenacodiv participaram da convenção
anual promovida pela NADA – National Automobile
Dealers Association, entidade que representa 16,5 mil
concessionários de automóveis e comerciais leves nos
Estados Unidos, que aconteceu entre os dias 31 de março
e 3 de abril, na cidade de Las Vegas- Nevada. Além da
comitiva da Fenabrave/Fenacodiv, a ABRAHY- Associação
Brasileira dos Concessionários Hyundai levou um grupo
de mais de 35 concessionários da marca, entre outros
dealers que participaram individualmente.
Mais de 25 mil pessoas, entre concessionários e
executivos de automóveis e caminhões participaram
do evento, que contou com delegações estrangeiras
de mais de 30 países e teve como tema “CONNECT”,
cuja referência é a de que os distribuidores devem
estar cada vez mais conectados com seus clientes,
montadoras e entre si para enfrentar os desafios do setor
e continuar batendo recordes de venda e lucratividade.
Paralelamente, aconteceu a Expo, no Centro de
Convenções Las Vegas, que contou com 612 expositores.

Foi publicada, no Diário Oficial da União (DOU),
de 24 de março de 2016, a Resolução nº 584/2016
do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito),
estabelecendo o registro nacional de veículos em
estoque - RENAVE, módulo eletrônico que eliminará o
livro físico de registro de veículos usados e viabilizará
a escrituração eletrônica de entrada e saída nas
concessionárias e em lojas de revenda de carros
usados. A Resolução
substitui a Deliberação nº
144/2015, publicada em
setembro de 2015.
A medida, que tem como
principais objetivos
a desburocratização,
formalização e
aumento da segurança
do processo, deverá
entrar em vigor brevemente. “Esta resolução é um
desdobramento da Lei Nº 13.154/2015, uma das maiores
e mais importantes conquistas da Fenacodiv/Fenabrave
em prol de todo o Setor da Distribuição de Veículos
no Brasil e que beneficiará as revendas de todo o País,
resultando em diminuição significativa nos custos
das transações de veículos usados, o que impactará,
favoravelmente, nos resultados dos Distribuidores, em
um momento de intensos desafios para todos os setores
da economia e que fará grande diferença nos negócios
das concessionárias”, afirma o Presidente da Fenacodiv e
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Na tarde do dia 31 de março, a Fenabrave/Fenacodiv
realizaram programação especial durante a Convenção
NADA. Contando com a mediação do consultor
Francisco Trivellato, lideranças da entidade brasileira,
ligadas ao setor de caminhões, puderam realizar
uma mesa redonda com o ex-presidente da ATDAmerican Truck Dealer, Kyle Treadway, que detém 21
concessionárias, localizadas em sete estados norteamericanos, que falou para o público brasileiro sobre a
realidade deste negócio nos Estados Unidos.

Com essa importante conquista da
Fenacodiv/Fenabrave e entidades congêneres, a
empresa que comercializa veículos usados poderá
fazer o registro de entrada e saída em estoque de
forma eletrônica, diretamente no órgão de trânsito
responsável pelo licenciamento. Desta forma, quando
um consumidor negociar seu veículo usado em uma
concessionária ou entregá-lo como parte da entrada
para adquirir um novo, o simples registro eletrônico
feito pela concessionária passará a comprovar a
transferência de domínio desses veículos.

Confira a cobertura completa do evento
na próxima edição da Revista Dealer!

É importante ressaltar que as especificações técnicas do
RENAVE ainda serão regulamentadas pelo DENATRAN.

21ª Pesquisa FENABRAVE de Relacionamento com as Marcas:
Prêmios “Marca do Ano” e “Associação de Marca do Ano”
Em sua 21ª edição, a Pesquisa Fenabrave, que avalia o relacionamento das redes de concessionárias com suas
Montadoras e Associações de Marcas, teve alteração na sua nomenclatura, passando a ter a denominação de
“Pesquisa FENABRAVE de Relacionamento com as Marcas”. Com a mudança, além da tradicional premiação da
“Marca Mais Desejada”, que passou a ser denominada “Marca do Ano”, valorizando, por segmento, a parceria
entre a Fábrica e a Rede, também teremos a “Associação de Marca do Ano”, que premiará, em cada segmento, a
Associação melhor avaliada.
O período para responder à pesquisa será entre 11 de abril e 13 de maio de 2016, onde todas as matrizes
receberão um e-mail com ID (senha) de acesso. O questionário, respondido rapidamente em ambiente online, é
secreto e coordenado pela Scheuer Consultoria. As duas premiações serão realizadas durante o 26º Congresso &
ExpoFenabrave, que acontece entre os dias 16 e 17 de agosto, em São Paulo.
O Presidente da Fenabrave e Fenacodiv, Alarico Assumpção Junior, cita que a Pesquisa tem como objetivo ser uma
verdadeira ferramenta que avalia índices e a capacidade das marcas gerarem resultado. “Contamos com o apoio de cada
Presidente de Associação, bem como de seus executivos, para que assegurem a participação de um maior número
de Associados nesta Pesquisa. E reforçamos que a participação de toda a cadeia da Distribuição é fundamental para
medirmos as relações entre Redes, Associações de Marca e Montadoras em nosso mercado”, comenta.
De acordo com as regras da Pesquisa, somente as Associações de Marca que obtiverem o mínimo de cinco
concessionários filiados respondentes, receberão o resultado de sua marca e de seu segmento. Já a “Marca do Ano”
será definida com base no índice de Postura Geral, ou seja, na média das notas dadas às 25 primeiras questões.
Somente participarão deste ranking as marcas que alcançarem, no mínimo, 20% de respondentes, e será premiada a
Marca que tiver a melhor média geral.
Para mais informações, entre em com a Central de Atendimento da Federação,
por meio dos telefones 5582-0059/0066/0075/0090 ou e-mail: pesquisafenabrave@fenabrave.org.br

Não perca
tempo e garanta a sua
participação!

Programação Temática com foco
na Produtividade das Redes
Com o tema DETERMINAÇÃO, o 26º Congresso & ExpoFenabrave,
maior evento do Setor da Distribuição
Automotiva da América Latina, será realizado
entre os dias 16 e 17 de agosto, no Pavilhão
Verde do Expo Center Norte, em São Paulo/
SP. A Programação Temática do evento,
realizado pela Fenabrave e organizado pela
Reed Exhibitions Alcântara Machado, contará
com palestras nacionais e internacionais,
todas voltadas à produtividade e resultados
das concessionárias, principalmente para
atender o novo perfil de negócio, que surge
em função da crise.

Acompanhe mais informações,
na próxima edição da Revista
Dealer ou no site do
evento:
www.congresso-fenabrave.com.br.

Para facilitar ainda mais a participação
de titulares, executivos e colaboradores
das concessionárias no evento, o prazo
para inscrições com valores reduzidos
foi prorrogado. É importante lembrar que
para garantir a presença maciça das redes
de distribuição de todo o Brasil, no evento, a
Fenabrave manteve os valores de inscrição da
edição 2015.
Segundo o Presidente da Fenabrave e
Fenacodiv, Alarico Assumpção Junior, o
26º Congresso & ExpoFenabrave deverá
repetir o sucesso da edição anterior,
também realizado em São Paulo, e que
todo o planejamento está sendo feito
para atender o setor no atual momento de
crise. “A Programação contemplará cada
segmento da Distribuição Automotiva, onde
os participantes terão acesso a ferramentas
que ajudarão na retomada da rentabilidade,
considerando as dificuldades que estamos
atravessando. Além disso, teremos,
nesta edição do evento, os Encontros de
Vendedores de Concessionárias Fenacodiv,
representando mais um atrativo para os
gestores e equipes de vendas”, cita.
A ExpoFenabrave, feira de negócios que
acontece paralelamente ao 26º Congresso,
reunirá 70 expositores em uma área de 8 mil
m². Pelo 9º ano consecutivo, o Patrocinador
Máster do evento é o Itaú. O patrocinador
Ouro é a CETIP.

Os SINCODIV´s podem fazer sugestões de temas para as próximas edições do
FENACODIV ONLINE enviando mensagens para o e-mail: rita@mcepress.com.br
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