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Mensagem do Conselho
Um ano de renovações!
Mais um ano se encerra. Um ano de
muitos desafios e de mudanças, mas,
também, de novos ciclos de esperança.
A retomada do mercado automotivo
brasileiro, observada nos últimos
meses, deve continuar, o que nos dá
segurança para realizar novos projetos
e investimentos.

Alarico Assumpção Júnior é reeleito Presidente da FENABRAVE
Em Assembleia Geral, realizada no dia 23 de outubro, na Sede da FENABRAVE,
em São Paulo, os Presidentes das Associações de Marcas, filiadas à entidade,
reelegeram Alarico Assumpção Júnior para Presidente da FENABRAVE. A
nova gestão compreenderá o próximo triênio (2018-2020) e tomará posse,
oficialmente, dia 1º de janeiro de 2018.
Empresário e concessionário, representante das marcas Volvo, Hyundai, Honda
e Land Rover, Alarico Assumpção Júnior já desempenhou, na entidade, a função
de Presidente Executivo e de Presidente no último triênio (2015-2017).
Após o anúncio do resultado da Assembleia, o Presidente reeleito agradeceu
a renovação da confiança por parte de todos e garantiu que continuará se
dedicando, incansavelmente, em prol do Setor da Distribuição de Veículos.
“Reforço o meu comprometimento do último mandato, traçando, para a
Fenabrave, pilares que têm, por objetivo, fortalecer e preparar o nosso Setor para
as mudanças do mercado e, assim, continuar contribuindo para o crescimento
econômico do País”, comentou Assumpção Júnior.
Fazem parte da nova Diretoria Executiva da Fenabrave, que acompanhará Alarico
Assumpção Jr. durante o Triênio 2018-2020, o 1º Vice-presidente, Luiz Romero
C. Farias, e o 2º Vice-presidente, João Batista Simão, além dos vice-presidentes,
conforme lista abaixo:

Nesta edição do FENACODIV Online,
você acompanha algumas das ações
desenvolvidas e que estão tendo muito
sucesso, como o Encontro do Vendedor,
que apresentou resultados acima do
esperado ao longo deste ano.
Conheça, também, a Nova Diretoria
Executiva da FENABRAVE, que
acompanhará o Presidente Alarico
Assumpção Jr., reeleito em Assembleia
Geral, no dia 23 de novembro, para
o período 2018-2020. E, ainda, os
assuntos que estão na pauta do Setor
de Motos e a nova MP que altera
algumas regras estabelecidas pela
Reforma Trabalhista, que passou a
vigorar em 11 de novembro.
É neste contexto de renovação, que
a newsletter Fenacodiv Online e seu
Conselho Editorial desejam, a todos, um
Natal de paz e harmonia, e que 2018
seja um ano próspero e de grandes
realizações!
Boa leitura e Ótimas Festas!
Conselho Editorial

Vice-Presidência Executiva:
Carlos Fernandes da Silva Porto
Luiz Carlos Bianchini
Marcelo Cyrino da Silva
Marcelo Nogueira Ferreira
Ricardo de Oliveira Lima
Sergio Dante Zonta

“Ad Hoc”
Glaucio José Geara
José Maurício Andreta Jr.
Luciano Piana
Luiz Antonio Sebben
Samir Dahas Bittar
Waleska Cardoso
Em almoço realizado no Villa Jockey, Presidente da FENABRAVE reforça importância da união do Setor.

Diretoria Executiva da FENABRAVE para o Triênio 2018-2010. Da esquerda para direita: Sergio Dante Zonta, Luiz Antonio Sebben, Luiz Carlos
Bianchini, Marcelo Cyrino da Silva, Carlos Fernandes da Silva Porto, Waleska Cardoso, Alarico Assumpção Júnior, Luiz Romero C. Farias, Gláucio
José Geara, Samir Dahas Bittar, Marcelo Nogueira Ferreira, Ricardo de Oliveira Lima, Luciano Piana e José Maurício Andreta Jr.

Durante coquetel, Assumpção Júnior recebe convidados.

CONTRAN torna obrigatória a
Inspeção Técnica Veicular
No último dia 8 de dezembro, o CONTRAN- Conselho
Nacional de Trânsito, publicou a Resolução Nº716,
que estabelece a obrigatoriedade, em nível federal,
da Inspeção Técnica Veicular (ITV), até 31 de
dezembro de 2019.
A FENABRAVE, ao lado de outras 18 entidades que,
como a ANFAVEA, também acredita nas inúmeras
vantagens que a Renovação da Frota trará para
a economia do País, tem realizado, ao longo dos
últimos anos, várias reuniões técnicas e audiências
com o MDIC, com o Presidente Michel Temer e
seus Ministros, além de audiências com o atual
Governador de São Paulo, Geraldo Alckimin e com o
Prefeito João Dória sobre o assunto.
“A Inspeção Técnica Veicular é o primeiro passo
para que possamos, como sempre foi o pleito da
FENABRAVE, iniciar, efetivamente, o Projeto de
Sustentabilidade Veicular ou Renovação da Frota, um
tema que foi retomado por nossa Federação, ainda
em 2014, durante o Congresso & ExpoFenabrave”,
comemorou Alarico Assumpção Jr, Presidente da FENABRAVE.
O empresário ainda ressalta que, em 2016, também durante o Congresso & ExpoFenabrave, o Ministro do MDIC, Marcos
Pereira, chegou a revelar que havia recebido a incumbência do Presidente Temer, a pedido da FENABRAVE, para dar
andamento ao Projeto.
Na análise do Presidente da FENABRAVE, até a efetiva vigência da Inspeção Técnica Veicular, muitos processos e definições,
de ordem operacional, devem ser discutidos. “É importante reconhecer essa vitória, rumo à Renovação da Frota, que não
apenas reduzirá o volume de acidentes e mortes nas nossas vias e estradas, beneficiando a população como um todo,
como reconduzirá o País e o nosso Setor a patamares mais expressivos de produtividade e rentabilidade, o que favorecerá a
retomada dos níveis de riqueza e empregos gerados por nós, no Brasil”, comentou Alarico Assumpção Jr.

Encontro do Vendedor reúne 4,8 mil
participantes em 2017

Encontro em Manaus

Os Encontros FENACODIV de Vendedores, Gestores e
Consultores de Concessionárias alcançaram mais um
ano de grande sucesso no Brasil.
Foram realizados 19 eventos, em 14 Estados
mais o Distrito Federal, reunindo cerca de 4,8 mil
participantes, em cursos e palestras que abordaram assuntos específicos para
cada segmento automotivo, além de conteúdo sobre marketing digital, F&I e
pós-venda.
Promovidos pela FENACODIV, em parceria com os SINCODIV´s e conteúdo da EGAEscola de Gestão Automotiva, os Encontros, além de aprimorarem a capacitação
e produtividade das equipes de Concessionárias, também promoveram ação
social, com a arrecadação de mais de 4,6 toneladas de alimentos (como inscrições),
auxiliando 19 instituições.
Em três anos de atividades, foram realizados 47 Encontros em todo o Brasil.
Ao todo, 11.735 colaboradores do Setor da Distribuição Automotiva foram
beneficiados, a custo zero para as Concessionárias, e foram arrecadadas mais de
10 toneladas de alimentos, destinados a instituições assistenciais.

Sincodiv

Cidade

Entidade Assistencial

SINCODIV AM
SINCODIV AP
SINCODIV CE
SINCODIV DF
SINCODIV ES
SINCODIV GO
SINCODIV GO
SINCODIV MG
SINCODIV MG
SINCODIV MT
SINCODIV MT
SINCODIV PA
SINCODIV PR
SINCODIV RN
SINCODIV RS
SINCODIV SC
SINCODIV SE
SINCODIV SP
SINCODIV SP

Manaus
Macapá
Fortaleza
Brasília
Vitória
Rio Verde
Goiânia
BH
Uberlândia
Rondonópolis
Cuiabá
Belém
Curitiba
Natal
Porto Alegre
Santa Catarina
Aracaju
São Paulo
Ribeirão Preto

Casa Vhida
Casa de Pão Santo Antônio
Casa Vida - Hospital do Câncer
Casa de Paternidade – CDC (Centro de Desenvolvimento da Criança)
APAE de Vitória/ES
Lar do Vovôs
Vila São Cottolengo
Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
Casa Santa Gemma - Pastoral de Rua
AVROC Associação de Voluntárias de Rondonópolis Contra o Câncer
Fundação Abrigo Bom Jesus de Cuiabá - Casa dos Idosos
Mocidade Espirita Legião do Bem – MELB
*Famílias Assistidas por Programa Social
Lar do Ancião Evangélico
Asilo Padre Cacique
Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação - SERTE
Creche Ação Solidária Almir do Picolé
APAE Santo André - Casa Ronald do ABC
Casa do Vovô

Encontro em Fortaleza

Encontro em Brasília

Encontro em Rio Verde

Encontro em Goiânia

Encontro em Uberlândia

Encontro em Rondonópolis

Encontro em Cuiabá

Encontro em Natal

Encontro em Florianópolis

Encontro em Aracajú

Encontro em São Paulo

MP altera pontos da Reforma Trabalhista
A Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467 de 2017, que
passou a vigorar em 11 de novembro, já recebeu
algumas alterações. A Medida Provisória 808, de 2017,
promoveu mudanças em pontos como: jornada de
trabalho 12x36, empregada gestante, autônomo exclusivo,
trabalho intermitente, incidência de encargos trabalhistas e
previdenciário, dentre outros.
A nova MP estabelece que o regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de
descanso deve ser celebrado mediante negociação coletiva, exceto para as
entidades do setor de saúde.
Já com relação ao trabalho autônomo, as novas regras estabelecem a proibição
de contratação exclusiva. Mesmo havendo apenas uma empresa contratante
desse serviço, não estará descaracterizado como trabalho autônomo. Ainda com
relação ao autônomo, a MP permite sua contratação, mesmo que seja para a
atividade-fim da empresa.
Outro ponto de alteração, previsto na MP 808, é a alteração da regra para o
trabalho intermitente. O trabalhador, nesta condição, também terá direito a
férias fracionadas, auxílio doença e salário maternidade, por exemplo.
Sobre as regras a respeito do trabalho da gestante e da lactante, a MP estabelece
que, se a funcionária trabalha em local insalubre, ela será retirada e, com
isso, cessará o pagamento do adicional. Mas, se a gestante trabalhar em local
insalubre, em grau médio ou mínimo, ela poderá, voluntariamente, apresentar
atestado de seu médico, autorizando sua permanência.
Também alterada pela MP, a ajuda de custo não pode ser superior a 50% da
remuneração, para que não seja integrada ao salário. Já os prêmios somente
poderão ser pagos duas vezes ao ano, como prevê a MP, que ainda trata de
pagamento de gorjetas para funcionários de restaurantes e similares.
Com relação à comissão de empregados, a nova Medida Provisória estabelece
que não será substituída pelo Sindicato e ambos deverão estar presentes nas
negociações coletivas.

FENACODIV publica
tabela de cálculo da
Contribuição Sindical
A FENACODIV publicou, no
Diário Oficial da União, em 30
de novembro de 2017, a tabela
para o cálculo do recolhimento
da Contribuição Sindical 2018, a
ser usada pelas Concessionárias
e Distribuidoras de Veículos
Automotores de via terrestre, nos
termos da Lei 6729/79 com as
alterações da Lei 8132/90.
O recolhimento da Contribuição
Sindical Patronal, estabelecida
nos artigos 578 e seguintes da
CLT, deverá ser efetuado até dia
31 de janeiro de 2018. Contudo,
é importante lembrar que, diante
das alterações consolidadas na
Reforma Trabalhista, em vigor
desde 11 de novembro deste
ano, a contribuição somente
poderá ser cobrada daqueles
que, previamente, autorizarem a
cobrança. O valor
da Contribuição
Sindical tem,
como base,
o capital
social da
empresa.

Setor de Motocicletas discute segurança pública
Os representantes do segmento de Motocicletas se reuniram na sede da FENABRAVE, em SP, no dia 5 de dezembro, para
discutir assuntos específicos do setor. Neste encontro, que contou com a presença do deputado estadual, Coronel Telhada, o
tema principal foi segurança pública e a necessidade de ações que possam coibir a criminalidade que preocupa o segmento.
Durante a reunião, foram apresentados os dados do mercado de duas rodas, e que apontam o consórcio como a principal
modalidade de compra, representando 34% do total das vendas de motocicletas no país. “Não fosse a força do consórcio, o
segmento teria amargado retração ainda maior nos últimos anos”, comentou Carlos Porto, Vice-Presidente da Fenabrave para
o Segmento de Motocicletas.
Porto apresentou, ao deputado Coronel Telhada, as preocupações do setor com relação à segurança pública, devido aos altos
índices de roubos e furtos de motocicletas. Dentre as sugestões discutidas, foi apresentada a possibilidade da criação de uma
delegacia especializada nesse tipo de crime, da mesma forma como já existe a delegacia de roubo de carga.
Em maio, representantes da FENABRAVE foram recebidos pelo Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves
Barbosa Filho, para conversarem sobre alternativas de combate a este tipo de crime.

Da esquerda para a direita: Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da FENABRAVE; Odair Donatti Jr., Diretor Executivo da ABRACY; Antônio
Macedo da Silva, Gerente Administrativo Financeiro da FENABRAVE; José Paulo Marcolino Rosa, chefe de gabinete do Dep. Coronel Telhada;
Carlos Porto, Vice-Presidente da FENABRAVE; Coronel Telhada, Deputado Estadual de SP; Alarico Assumpção Jr., Presidente da FENABRAVE;
Sergio Schwartsman, advogado - Lopes da Silva; Enoir Butzke, Presidente da Abracy; Saulo Colino de Carvalho, Presidente da ABRAT; Fernando
Medeiros - Diretor Executivo da ASSOHONDA e Luiz Roberto Marcondes Guimarães, Diretor de Relacionamento da ASSOHONDA
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Confiança para vencer!
Com a presença de autoridades políticas e um público de mais de
3,5 mil pessoas, o 27o Congresso & ExpoFenabrave, com o tema
“CONFIANÇA! É preciso acreditar para vencer”, se consolida como o maior
evento da Distribuição Automotiva da América Latina.

ExpoFenabrave Mais de 50 empresas
apresentaram produtos e serviços destinados
aos Concessionários de todos os segmentos, em
mais de 10 mil m². Banco Itaú foi, pelo 10º ano
consecutivo, o Patrocinador Máster dos eventos

Os SINCODIV´s podem fazer sugestões de temas para as próximas edições do
Os SINCODIV´s podem fazer sugestões de temas para as próximas edições do FENACODIV ONLINE
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