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Redução do IPI e Reunião de Planejamento 
Estratégico fazem parte da Agenda da FENABRAVE 

neste mês. Acompanhe o dia a dia da entidade, 
em prol do Setor da Distribuição de Veículos:

17/2 – Reunião virtual do Comitê de Organização do 
#CONNECT EUROPE, evento do CECRA – European 
Council for Motor Trades and Repairs, que será realizado 
em setembro, em Barcelona (Espanha). 

21/2 – Reunião do Grupo Técnico Leasing, Consórcios  
e Retomada do Bem, do Projeto Custo Brasil, coordenado 
pela FENABRAVE. Na pauta, a emenda Nº 9 do  
PL 4.188/2021, que inclui a busca e apreensão extrajudicial 
de bens móveis. 

Pedidos de audiência/convite para visitação à  
FENABRAVE: Presidente do BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Henrique 
Moreira Montezano; Deputada Federal e Presidente da 
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,  
Bia Kicis; e Secretária Especial da SEPEC – Secretaria  
Especial de Produtividade e Competitividade,  
Daniella Marques Consentino. 

Gustavo Montezano, Bia Kicis (Marcello Casal Jr / Agência Brasil) 
e Daniella Marques Consentino.

22/2 – Convenção da Categoria Econômica: Reunião com 
o Dr. Mauro Imperatori sobre sua análise do documento 
de revisão da 1ª Convenção da Categoria Econômica, 
elaborado pelas Comissões de Vendas Direta e de Defesa 
da Lei Renato Ferrari da FENABRAVE.

22/2 – Reunião para aprofundar o estudo Retomada do 
Varejo.

22 e 24/2 – Reuniões sobre o 30º Congresso & 
ExpoFENABRAVE. O evento deve ser realizado em 
setembro/22, em São Paulo. 

Evento deve ser realizado em setembro.

24/2 – Reunião virtual com Ministério da Economia sobre 
o Projeto FENABRAVE de retomada do varejo automotivo 
e da economia nacional, que precedeu redução do IPI.

Reunião com representantes do Poder Público.

24/2 – Visitas à sede da FENABRAVE: Representantes 
do Banco Itaú, FENAUTO e Banco PAN, em momentos  
distintos.

FENABRAVE recebe integrantes do Banco Itaú.

25/02 – Governo Federal reduz IPI após tratativas com a 
FENABRAVE (acompanhe matéria especial).

2, 4, 8 e 9/3 – Realizadas 4 Reuniões do Grupo de 
Comunicação da FENABRAVE (virtuais e presenciais).

2 e 3/3 – Reuniões virtuais preparatórias para a divulgação 
do press-release de emplacamentos de veículos em 
fevereiro e 1º bimestre à imprensa.

2 e 7/3 – Reuniões da Diretoria Executiva da FENABRAVE 
(dia 2, reunião virtual, e dia 7, presencial): Alinhamento 
do trabalho executado até o momento e discussão de 
temas como: cenário político e econômico (almoço 
com a economista Tereza Maria Fernandez Dias da Silva),  
30º Congresso & ExpoFENABRAVE, Planejamento 
Estratégico FENABRAVE 2022-2024 e calendário das 
reuniões da entidade para o ano.

Diretoria em almoço com a economista Tereza Maria Fernandez Dias da Silva.

4/3 – Reunião virtual do Comitê Empresarial Solidário do 
Governo do Estado de São Paulo.

FENABRAVE reúne associações para 
apresentar planejamento estratégico

No dia 8 de março, a FENABRAVE recebeu presidentes 
e executivos das Associações de Marca, de todos os 
segmentos automotivos, para reuniões sobre a devolutiva 
do Planejamento Estratégico da entidade, para o Triênio 
2022-2024. 

O processo foi iniciado entre os dias 18 e 20 de janeiro, 
quando as mesmas lideranças se reuniram para elencar 
as ações que julgavam prioritárias e que, em seu enten-
dimento, deveriam fazer parte do foco da atual gestão 
da FENABRAVE. Contratado para ser o facilitador do pro-
cesso, Francisco Trivellato consolidou e apresentou o  
Planejamento, que considera Ações de Interesse Geral e 
Específicos de cada segmento.

Reunião devolutiva de Planejamento Estratégico.

Assista aos vídeos, com depoimentos e informações do 
encontro:

8/3 – Elaboração de Release de Transações de Veículos 
Usados – Divulgação à Imprensa em 9/3.

9/3 – Reunião/almoço com Presidente e Diretoria da 
ANFAVEA, na sede da FENABRAVE.

Luiz Carlos Moraes (Presidente da ANFAVEA) e Andreta Jr. (Presidente da 
FENABRAVE). 

10/3 a 13/3 – NADA Show 2022. Representatividade no 
maior evento mundial do setor, realizado em Las Vegas 
(EUA), entre os dias 10 e 13 de março. Entre os destaques: 
reunião da ALADDA (latino-americana), com o presidente 
da NADA, Mike Alford, e mesa-redonda internacional. 
Participantes: Andreta Jr. (Presidente da FENABRAVE)  
e Ricardo Lima (vice-presidente da FENABRAVE e  
secretário-geral da ALADDA).

Mike Alford (Presidente da NADA) e Andreta Jr. (Presidente da FENABRAVE).

14/3 – Reunião virtual preparatória para reunião  
FENACODIV/SINCODIV’S: Estratégia de mudança  
positiva com foco no apoio aos SINCODIV’S.

14/3 – Reunião virtual do Projeto de Redução de Custo 
Brasil – Agenda 2022.

15/3 – A entidade recebeu representantes de duas 
entidades parceiras do setor: B3 e ABAC – Associação 
Brasileira de Administradoras de Consórcios.

Felipe Grecco Santos (B3), Andreta Jr. (FENABRAVE) e Marcos Vanderlei Belini 
Ferreira (B3).

15/3 – Reunião virtual do Programa RENOVAR (Renovação 
da Frota).

17/03 – Reunião virtual do Comitê de Comunicação –  
sobre edição FENABRAVE em Ação/edição de nomes/
conteúdo.

https://vimeo.com/689702200
https://vimeo.com/689698830
https://vimeo.com/689703366
https://vimeo.com/689707055
https://syonet.com.br/conheca-o-crm/


Conquistas para o Setor

A FENABRAVE participou de discussões, 
junto ao Governo Federal, a fim de 
promover a retomada do setor e da 

economia. No dia 25 de fevereiro, o Governo publicou 
o Decreto nº 10.979, que reduziu entre 18,5% e 25% a  
alíquota incidente em veículos. 

Após nova rodada de conversas entre a FENABRAVE e a 
Receita Federal, foi editado o Decreto nº 10.985, que re-
gulamentou a devolução de veículos novos, que já esta-
vam nas Concessionárias, garantindo o desconto do IPI 
nos estoques. “Temos buscado, junto aos governos e entida-
des congêneres, maneiras de aquecer o setor automotivo e  
garantir que os benefícios cheguem aos consumidores”,  
afirma o Presidente da FENABRAVE, Andreta Jr.

30º Congresso & ExpoFenabrave 
acontece em setembro

Última edição do Congresso foi em 2019.

A FENABRAVE planeja realizar em setembro, de forma 
presencial, o Congresso & ExpoFENABRAVE, maior evento 
do Setor na América Latina. “Com o arrefecimento da 
pandemia em todo o país, avaliamos que já estamos em 
um momento seguro para planejar a retomada de eventos 
deste porte”, avalia o Presidente da entidade, Andreta Jr., 
lembrando que a última edição do evento ocorreu em 
2019, e foi interrompida, nos últimos dois anos, por conta 
da pandemia.

Universidade Web oferece 
cursos de PNL e vendas 
pelas redes sociais 

Chegam à grade da Universidade Web FENABRAVE, em 
março, os cursos “Como utilizar as redes sociais na ge-
ração de vendas” (apresentado por Jocimara Bueno) e o  
“Módulo 3 – A PNL na comunicação efetiva e asserti-
va”, do programa de Técnicas de PNL para o dia a dia 
(ministrado por Rogério Chelucci). 

Impactos da 
Guerra na Europa

Com as sanções econômicas que 
a Rússia, terceiro maior produtor 
de petróleo do mundo, vem sofrendo por conta da invasão 
à Ucrânia, os preços dos combustíveis enfrentam bastante 
volatilidade em todo o mundo. No Brasil, o Governo 
Federal estuda medidas para conter a alta. Após sancionar 
a lei que unifica o ICMS – Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, o presidente Jair Bolsonaro afirmou 
que sua administração estuda a concessão de subsídios e 
até mudança na política de preços da Petrobras. 

A crise na Europa pode impactar, também, no abasteci-
mento de peças e componentes para a indústria, o que 
comprometeria a normalização da produção de veículos.

Live aborda “O Renave e seus 
benefícios para o mercado de 
veículos do Mato Grosso”

No dia 17 de março, em parceria com a FENACODIV, 
o SINCODIV-MT, presidido por Paulo César Boscolo, 
participou da Live que debateu as vantagens do RENAVE 
– Registro Nacional de Veículos em Estoque para o 
estado do Mato Grosso, onde estão concentrados mais 
de 260 Concessionários de veículos. Luiz Guedes, Gerente 
Administrativo da Estocolmo Volvo CARS, participou do 
debate, representando as Concessionárias locais.

Além da FENACODIV, representada por seu presidente,  
Andreta Jr. , o evento foi promovido pela ACREFI, 
FENAUTO, ABAC E ABEL, e contou com a participação de  
representantes da SENATRAN, SERPRO E DETRAN-MT. 

https://www.leadforce.com.br/dmc
https://unico.io/vianuvem-concessionarias/?utm_source=newsletter&utm_medium=fenabrave&utm_campaign=mar22
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