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Alarico Assumpção Júnior é o novo 
Presidente da ALADDA

Ampliando a representatividade do Brasil no Setor da Distribuição 
Automotiva na América Latina, o presidente da Fenabrave e da Fenacodiv, 
Alarico Assumpção Júnior, tomou posse como presidente da ALADDA – 
Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores, entidade 
que representa todos os concessionários de veículos da América Latina e 
Estados Unidos. O presidente Alarico estará no comando da entidade latino 
americana, que representa 19 países, durante o biênio 2016/2018.

A cerimônia de posse foi realizada durante a International Round Table, 
que reuniu as principais lideranças internacionais do setor no 26º 
Congresso & ExpoFenabrave, no dia 17 de agosto. “É uma honra, para 
mim liderar, além da Fenabrave e da Fenacodiv, também a entidade de 
maior representatividade, em nosso setor, na América Latina”, comentou 
Assumpção Júnior.

A Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores representa 
as Associações Nacionais de concessionários da Argentina, Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, República 
Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Mensagem  
do Conselho  
Nesta Edição, mostraremos o sucesso 
de público do Encontro Fenacodiv 
de Vendedores de Concessionárias, 
que reuniu profissionais das 
áreas de vendas, peças, serviços e 
usados, durante o 26º Congresso & 
ExpoFenabrave, realizado em agosto, 
em parceria com o SINCODIV-SP.

Dentre as novidades apresentadas 
neste boletim, destacamos a Posse 
de Alarico Assumpção Júnior como 
presidente da ALADDA - Asociación 
Latinoamericana de Distribuidores 
de Automotores, assim como o 
início da operação do acordo de 
Autorregulamentação, firmado entre a 
Fenabrave e Anfavea junto ao CONFAZ, 
que estabelece regras e obrigações 
entre as entidades e dessas junto às 
Secretarias de Fazenda dos Estados, 
visando melhor gestão sobre vendas a 
clientes frotistas, no sentido de coibir 
fraudes e inibir prejuízos relacionados 
às Vendas Diretas.

Outro tema destacado é a necessidade 
e a obrigatoriedade do cadastramento 
das concessionárias de veículos no site 
do COAF– Conselho de Controle das 
Atividades Financeiras, conforme a 
Resolução Nº 25, de 16.01.2013.

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

Durante o 26º Congresso & ExpoFenabrave, Alarico Assumpção Júnior tomou posse 

como presidente da ALADDA que, na oportunidade, contou com a presença de 

diversas lideranças da Distribuição Automotiva das Américas.



Autorregulamentação entra em operação
Já está em operação o acordo de Autorregulamentação, firmado entre a Fenabrave e Anfavea junto ao CONFAZ, 
que estabelece regras e obrigações entre as entidades e dessas junto às Secretarias de Fazenda dos Estados, 
visando melhor gestão sobre vendas a clientes frotistas, no sentido de coibir fraudes e inibir prejuízos gerados pelas 
chamadas Vendas Diretas.

Conforme documento registrado em cartório, todas as Secretarias de Fazenda dos Estados passarão a receber, de 
acordo com o termo de Autorregulamentação, as informações sobre as operações que tenham sido, originalmente, 
realizadas como Venda Direta das montadoras e que forem revendidos antes do prazo previsto, de 365 dias da 
venda original. 

O envio das informações será feito automaticamente, a cada dois meses, para as Secretarias de Fazenda de todo o 
País. “Estamos certos de que essa é uma importante conquista da Fenabrave para todo o Setor da Distribuição de 
Veículos no Brasil, e mais um passo para que as perdas e prejuízos possam ser evitados, de forma contundente”, 
comenta Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da Fenabrave, informando que as montadoras mencionarão, na Nota 
Fiscal da Venda Direta que, na hipótese da alienação do veículo ser feita antes de 12 meses da data da compra 
original, o ICMS deverá ser recolhido pelo alienante, na forma prevista nos Convênios ICMS 64/06 e 135/14.

Atenção: Cadastramento no COAF
A Fenabrave e a Fenacodiv reforçam, aos concessionários de todo o Brasil, a necessidade e a obrigatoriedade 
do cadastramento das concessionárias de veículos, de todos os segmentos automotivos, no site do COAF 
– Conselho de Controle das Atividades Financeiras, conforme a Resolução Nº 25, de 16.01.2013. Além do 
cadastro, os concessionários devem informar ao órgão, as transações ocorridas que se enquadram na 
obrigatoriedade descrita na Resolução.

O não cumprimento deste cadastro, bem como o não cumprimento das demais obrigações previstas na 
legislação, sujeita a empresa às penas previstas no Art. 12 da Lei nº 9.613, de 1998, como multa, inabilitação 
temporária para exercício de cargo de administrador de pessoas jurídicas, cassação ou suspensão para 
exercício da atividade, operação ou funcionamento.

Alertamos que este é um processo simples e rápido. Esta obrigatoriedade, além das concessionárias de 
veículos, é estendida, também, às montadoras e importadoras, que deverão comunicar ao órgão operações de 
vendas a frotistas consideradas suspeitas.



Encontros de 
Vendedores reúnem 
equipes em SP e MG
O Encontro Fenacodiv dos 
Vendedores de Concessionárias, 
realizado em parceria com o 
Sincodiv-SP, que no mês de 
agosto aconteceu durante o 26º 
Congresso & ExpoFenabrave, 
reuniu cerca de 300 vendedores 
em dois dias de programação 
e conteúdo voltado a todos os 
segmentos.

Cada participante realizou sua 
inscrição com a doação de 2kg 
de alimentos, que foram entregues à APAE - Associação de Pais Amigos 
Excepcionais de Santo André e à Casa Ronald McDonald’s do ABC. No 
total, foram arrecadados mais de 220 quilos de doações, entre alimentos e 
artigos de higiene, nos dois dias de evento.

Já no dia 29 de agosto, o Encontro foi realizado em Belo Horizonte, em 
parceria com o SINCODIV-MG, que contou com mais de 200 vendedores 
e programação parecida com a do 26º Congresso & ExpoFenabrave. As 
doações feitas para a inscrição do encontro foram encaminhadas ao 
Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus.

Direcionadas a vendedores e consultores técnicos, as palestras 
contaram com especialistas que apresentaram conceitos de vendas e 
pós-vendas, para todos os segmentos automotivos, além de técnicas 
de Programação Neurolinguística, onde o participante pôde conhecer 
a estratégia dos maiores vendedores e negociadores do mundo, e as 
mais modernas técnicas de vendas por meio da comunicação. O curso é 
realizado pela Fenacodiv e Sincodiv local e organizado pela EGA - Escola 
de Gestão Automotiva.

Agenda

No mês de setembro, estão 
previstos mais dois Encontros 
Fenacodiv de Vendedores de 
Concessionárias. O primeiro será 
realizado no dia 19, em Joinville/
SC e, o segundo, nos dias 21 e 22, 
em Porto Alegre/RS.

Para mais informações, os 
interessados deverão entrar 
em contato com os Sincodiv´s 
estaduais de cada localidade. 
Vale ressaltar que, para participar, 
basta ao interessado doar um 
produto não-perecível, que 
será oferecido a uma instituição 
assistencial local.

Octávio Vallejo, superintendente do SINCODIV-SP, parceiro no evento,  

realizou a abertura do Encontro.



SINCODIV’s e Regionais Fenabrave realizam reunião em São Paulo
No dia 15 de agosto, presidentes e executivos de Sincodiv’s, de diversas localidades, junto Diretores Regionais da 
Fenabrave, realizaram reunião conjunta no hotel Novotel, em São Paulo. Na oportunidade, foram discutidos temas 
que envolve o negócio da Distribuição Automotiva, além da apresentação no novo Tela, que mudou seu nome e 
passou a se chamar DMP – Dados de Mercado Personalizados. 

Durante o encontro, conduzido pelo presidente da Fenabrave e Fenacodiv, Alarico Assumpção Júnior, foi possível 
conhecer mais detalhes das ações da Fenabrave em prol do setor, especialmente na relação com o governo e 
entidades congêneres, destacando que o termo de Autorregulamentação sobre Vendas Diretas, que determina 
a revenda de veículos comercializados por esta modalidade apenas após 12 meses do faturamento, o que será 
descrito no campo de observações das notas fiscais, já está em pleno funcionamento.

Além disso, Assumpção Júnior ressaltou outras conquistas, como a Lei de Retomada do Veículo Inadimplente, o 
RENAVE - Registro Nacional de Veículos Usados, e a forte atuação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor 
da Distribuição de Veículos e da Mobilidade.

Na oportunidade, os participantes do encontro assistiram uma palestra ministrada pelo professor Fernando 
Pianaro, da Florida Christian University, que falou sobre a Inteligência Emocional aplicada ao Planejamento 
Estratégico das empresas.

Em sua apresentação, o especialista comparou organismos (pessoas) a organizações (empresas) e mostrou que a 
Inteligência Emocional é importante aliada para as relações pessoais, pois traz uma ótica por diversos pontos de 
vista, que contribuem para o relacionamento e o desempenho de todos os “organismos” nas “organizações”. 

Na sequência, o presidente da Florida Christian University – FCU, Anthony Portigliatti, fez uma apresentação 
destacando que o momento atual demanda mais conhecimento, não apenas dos dealers, mas também das equipes 
que atuam na linha de frente. “É hora de educar. Não adianta nada apenas o gestor ser treinado e, da gerência 
para baixo, não. O processo de venda mudou e, por isso, precisamos capacitar todos da equipe”, concluiu Anthony 
Portigliatti, comentando a ferramenta SOAR, desenvolvida pela FCU e que será oferecida para os concessionários 
brasileiros a preços competitivos, por meio dos SINCODIVS/Regionais Fenabrave.

Na parte da tarde aconteceu o segundo Encontro de 2016 da FENACODIV com os Executivos dos SINCODIV’S/
Regionais Fenabrave. Na ocasião, foram tratados diversos assuntos de interesse dos sindicatos e da FENACODIV. 

Encontros Estaduais nos Sincodiv’s/Fenabrave Santa Catarina e Minas Gerais
Será realizado, no dia 15 de setembro, em Belo Horizonte/MG, o XXI Encontro Estadual do Sincodiv - MG. Com o tema 
‘A Caminho da Superação - os próximos desafios da distribuição automotiva no Brasil’, o evento contará com uma rica 
programação apresentada por renomados palestrantes, como Valdner Papa, diretor de relações com o mercado da 
Fenabrave Nacional. Informações sobre o evento podem ser obtidas com Cristiane, pelo telefone (31) 3211-0000

Já nos dias 19 e 20 de setembro, na Expoville, em Joinville/SC, acontecerá o 9º Congresso Estadual Fenabrave-SC. Sob 
o tema “EFICIÊNCIA: TRABALHANDO JUNTOS”, o evento é reconhecido como o maior da Distribuição Automotiva no 
Estado e, pela 4º ano consecutivo, o Banco Itaú será o Patrocinador Máster do encontro.

Para mais informações acesse: www.fenabravesc.com.br/9congresso
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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 


