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Realizados 18 Encontros de Vendedores 
de Concessionárias em 2016
Ampliando a estratégia educacional voltada ao 

aprimoramento profissional das equipes de vendas, 

os Encontros de Vendedores de Concessionárias 

Fenacodiv, realizados em conjunto com os 

SINCODIV’s estaduais e que contam com o patrocínio do Banco Itaú e com 

parceria da EGA- Escola de Gestão Automotiva, estão cada vez maiores e 

com procura crescente por parte dos profissionais que atuam na distribuição 

automotiva, em todos os segmentos. “Graças à união e esforços conjuntos entre 

Fenacodiv, Sincodiv ś, profissionais da EGA e às equipes das concessionárias, 

conseguimos realizar, com extremo sucesso, 18 Encontros de Vendedores de 

Concessionárias em 2016. É importante ressaltar o nosso reconhecimento e 

agradecimento a cada dos que participaram, pelo total envolvimento e dedicação 

a este projeto, por meio do qual estamos levando aprimoramento profissional e 

melhores resultados às Redes, assim como realizando um importante trabalho 

social junto a diversas comunidades brasileiras”, comemorou Valdner Papa, 

coordenador geral da Fenacodiv. 

De acordo com Papa, além dos 

treinamentos oferecidos aos mais de 

6 mil vendedores e profissionais de 

pós-vendas ligados aos segmentos 

de automóveis, comerciais 

leves, motocicletas, caminhões, 

máquinas agrícolas e implementos 

rodoviários, os eventos resultaram 

na arrecadação de cerca de 3 mil 

quilos de alimentos que foram 

doados a 18 instituições assistenciais. 

“Ou seja, conseguimos multiplicar 

os benefícios de nossa iniciativa!”, 

completou Papa.

“Este ano, atravessamos, mais 

uma vez, um cenário econômico 

desafiador, e uma das grandes 

preocupações da gestão de 

concessionárias está relacionada ao 

preparo de suas equipes de vendas, 

Mensagem  
do Conselho  
Para encerrar 2016, mostramos, 
nesta edição do Fenacodiv Online, um 
balanço do que ocorreu nos Encontros 
de Vendedores de Concessionárias, 
promovido pela Fenacodiv, em parceria 
com os SINCODIVs estaduais. Ao longo 
dos 18 eventos, que capacitou mais 
de 6 mil pessoas, foram arrecadadas 
mais de 3 toneladas de alimentos que 
ajudaram diversas instituições por 
todo o Brasil.

Outro destaque é o incessante trabalho 
desenvolvido pelos SINCODIVs e pela 
Fenacodiv em defesa dos interesses 
do setor e de seus associados. Essa 
representatividade é evidenciada pelo 
que ocorreu, recentemente, nos estados 
de São Paulo e da Paraíba, cuja ação de 
seus dirigentes resultaram em mudanças 
importantes para o setor e para os 
empresários da Distribuição Automotiva.

Por fim, a Fenacodiv e todos do 
Conselho Editorial, gostariam de 
agradecer aos associados e parceiros 
que acompanharam suas ações ao longo 
de 2016, e também desejar um Natal 
com muita paz e harmonia entre vocês e 
suas famílias, e que o ano novo seja de 
reconhecimento e muita prosperidade!

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

Ao longo dos 18 eventos realizados em 

2016, mais de 3.700 quilos de alimentos 

foram arrecadados. 

mailto:rita@mcepress.com.br


que necessitam de aprimoramento 

constante para colherem melhores 

resultados. Pensando assim, 

preparamos, com muita qualidade 

e dedicação, o novo formato 

dos Encontros de Vendedores 

de Concessionárias Fenacodiv, e 

obtivemos total aprovação por 

parte dos participantes, o que nos 

indica que estamos no caminho 

certo para crescer ainda mais em 

2017 “, afirmou Alarico Assumpção 

Júnior, Presidente da Fenacodiv.

Para 2017, os planos são ainda mais 

promissores. Segundo Valdner Papa, 

a Fenacodiv pretende levar, a todo 

o território nacional, os Encontros 

de Vendedores de Concessionárias 

com conteúdo ainda mais amplo 

para que todos os profissionais 

da Rede possam estar preparados 

para a esperada retomada de 

mercado. “Estamos trabalhando em 

uma grade ainda mais completa, 

seguindo às necessidades 

apontadas em pesquisas ao longo 

do ano”, finalizou.



Mudanças no DETRAN afetam vendas na Paraíba
No mês de novembro, o DETRAN da Paraíba suspendeu o registro de gravames 

dos veículos financiados em todo o Estado. Por meio de comunicado enviado 

à ACREFI - Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e 

Investimento e FEBRABAN- Federação Nacional dos Bancos, o órgão informou que 

havia contratado, com outra empresa, a gestão e o controle dos financiamentos de 

veículos comprados na Paraíba, se desligando, de imediato, do Sistema Nacional 

de Gravames. Como resultado, os concessionários de veículos de todo o Estado 

ficaram impossibilitados de realizar financiamentos. “Cerca de 85% dos veículos 

vendidos na Paraíba são por meio de financiamento. Esta suspensão atingiu todas 

as formas de fomento realizadas por instituições financeiras de caráter nacional, 

que vão desde as compras parceladas a até mesmo os consórcios”, explica o 

presidente do SINCODIV-PB e vice-presidente da Fenabrave, José Carneiro de 

Carvalho Neto, em comunicado encaminhado à Fenabrave.

Segundo José Carneiro, as instituições financeiras brasileiras mantêm e custeiam 

uma única base de dados, de abrangência nacional, para o controle e gestão de 

financiamentos de veículos: o SNG – Sistema Nacional de Gravames, que serve 

para dar segurança e confiabilidade aos contratos de financiamento sempre que 

os DETRAN’s realizarem a anotação da alienação fiduciária nos documentos dos 

veículos financiados, novos ou usados. “Na prática, o sistema é alimentado a partir 

da informação inserida pelo DETRAN quando da anotação do financiamento no 

certificado de propriedade do veículo. E sem esse sistema, nenhuma instituição 

financeira de caráter nacional se propõe a financiar a compra de veículos”, disse.

Para reverter a suspensão dos financiamentos, o SINCODIV-PB intermediou um acordo entre o Governo do Estado, Febraban, 

ACREFI, Fenaseg e Cetip para a formatação de um termo de compromisso. O acordo estabelece um prazo de 60 dias para que 

sejam estudadas, por uma comissão, a real possibilidade de implantação destas mudanças. “Durante este período, o antigo 

sistema estará funcionando e será suportado por todas as entidades envolvidas dentro das operações corriqueiras”, completou 

José Carneiro ao comemorar a volta dos financiamentos no Estado.

Após o comunicado, enviado pelo SINCODIV-PB à Fenabrave, o Presidente da entidade, Alarico Assumpção Júnior, reencaminhou 

a mensagem às Associações de Marca para que pudessem avaliar possíveis negociações junto às montadoras, no sentido de 

minimizarem os impactos e perdas das Redes, referentes ao período de interrupção dos financiamentos no estado da Paraíba, 

onde os concessionários, possivelmente, não conseguiram atingir metas e objetivos propostos pelos fabricantes.

José Carneiro de Carvalho Neto, 

presidente do SINCODIV-PB  

e vice-presidente da Fenabrave.
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Decreto amplia ICMS de 
usados em São Paulo
O Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 62.246, de 1º de 

novembro de 2016, determinou o aumento da base de cálculo do 

ICMS incidente nas operações com veículos usados. Com a medida, 

a redução da base de cálculo, que era de 95%, passou a ser de 

90%, aumento esse que dobraria o valor do imposto.

Segundo Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenacodiv e 

Fenabrave, “essa medida poderia levar à maior informalidade, 

fuga das transações de usados para outros estados, prejudicando, sobremaneira, as concessionárias de veículos, que possuem alta 

formalização e controle de suas operações, já que o aumento desse imposto acarretaria em concorrência desleal com os negociantes 

que operam informalmente, ao transferir o veículo usado diretamente ao novo proprietário, sem o recolhimento do ICMS”.

Em audiência realizada com Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a Fenabrave expôs os riscos potenciais da 

nova regra, além de apresentar um estudo do impacto negativo da alterção na base de cálculo do imposto. Após debaterem 

sobre o tema e suas possíveis consequências, os representantes dos concessionários solicitaram a imediata revogação do 

decreto nº 62.246/2016, no que diz respeito a veículos usados. Da mesma forma, foi pedida a suspensão temporária dos efeitos 

deste decreto por um ano.

Em resposta aos pleitos da Fenabrave, o Governador Alckmin designou a Secretaria Adjunta de Governo para tratar do assunto 

em conjunto com a entidade. “Esperamos que, em breve, possamos ter notícias positivas sobre esse importante e dramático 

assunto, sobre o qual, manteremos a Rede informada”, completou Assumpção Júnior.
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