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Por Alarico Assumpção Júnior

Nós fazemos a 
diferença!

sta edição da Revista Dealer é especial para a Fenabrave e, consequentemente, para todos 
os que atuam e investem no Setor da Distribuição de Veículos no Brasil.

Editamos esta publicação para divulgar o maior evento do nosso setor na América 
Latina e que, este ano, congrega razões múltiplas para a ampla participação das Redes de 
Concessionárias de todo o Brasil. Realizamos, este ano, o 25º Congresso &ExpoFenabrave, 
evento que traz, como tema, “FAÇA A DIFERENÇA.#INOVE PARA VENCER!” e que 
não apenas contará com mais de 30 palestras nacionais e internacionais que ajudarão as 

Redes, de todos os segmentos automotivos, a gerar melhores resultados em seus negócios, como tam-
bém teremos 70 marcas participando da ExpoFenabrave, feira de 
negócios voltada ao nosso setor e, igualmente, à geração de fontes 
adicionais de rentabilidade aos Concessionários.

E, em tempos desafiadores como os que estamos vivendo, 
investir na participação de um rico conteúdo, que poderá balizar 
estratégias vencedoras para as nossas empresas neste final de ano e 
para 2016, é algo imperdível. Portanto, se você está lendo esta edi-
ção no ambiente do Expo Center Norte, onde realizamos o evento, 
PARABÉNS! Você, certamente, fará a diferença em seus negócios! 

Mas, caso não tenha conseguido comparecer ao evento, 
aproveite para conhecer um pouco das oportunidades oferecidas e 
planeje-se para estar conosco em 2016. Pois, tão verdadeiro como o 
fato desta crise ser passageira, é igualmente verdade que o nosso setor 
continuará existindo e se fortalecendo ao vencer adversidades, e a 
Fenabrave, por meio de eventos como este e de outras ações, estará 
a seu lado nessa trajetória.

E, por falar em trajetória,  além da importância do evento, pela proposta de reciclagem e atualização 
do setor, ou mesmo pela oportunidade de relacionamento, político e empresarial que congrega, este 
ano, teremos bodas a comemorar. Sim, comemoraremos os 25 anos de realização do Congresso & 
ExpoFenabrave e os 50 Anos de Fenabrave, marcos importantes e que consolidam a importância da 
Categoria Econômica dos Concessionários de Veículos do Brasil.

Estamos convictos de que, ao construir essa história, todos nós e cada um de nós faz a diferença no 
nosso setor. E, para continuar na esteira desse desenvolvimento, é preciso, também, inovar para vencer!

Una-se à Fenabrave e às Associações de Marca que compõem a sua representatividade, e vença todos 
os desafios!

Um ótimo evento e excelentes negócios!
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AGRONEGÓCIO É
A SALVAÇÃO 

DA LAVOURA
O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio, em 2014, representou 

entre 22% e 23% do PIB total da economia brasileira, com cerca de 
R$ 1,1 trilhão, sendo que as atividades agrícolas representaram 70% 

e, a pecuária, cerca de 30%, de acordo com a Assessoria de Gestão 
Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(AGE/Mapa). A produção brasileira de grãos, da safra 2014/2015, 
em fase de colheita, chega a 208,8 milhões de toneladas, batendo 

novo recorde, com alta de 7,9%, ou 15,2 milhões de toneladas, 
segundo dados da Conab - Companhia Nacional de Abastecimento. 

...PARA ALGUNS SETORES
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M
esmo com os problemas 
econômicos do País, que 
tem levado diversos setores a 
sofrer com drástica redução 
de desempenho, o Agrobu-
siness vem  na contramão 
da crise, apresentando re-

sultados fundamentais para que o Brasil se 
sobressaia a este período. Fatores climáticos 
e oferta de crédito para o produtor rural 
têm impacto direto no desempenho do 
Agronegócio. No entanto, o setor também 
tem se beneficiado com a alta do câmbio, 
em função de o País ser um dos maiores 
exportadores globais, com destaque para 
a soja (o maior exportador do mundo), e 
o milho, segundo maior do mundo. Essas 
commodities respondem por 45% do fa-
turamento do setor agrícola brasileiro. O 
Agronegócio é responsável por 43% das 
exportações do País e 33% dos empregos 
gerados (29,9 milhões). 

De acordo com José Carlos Hauskne-
cht, Sócio-Diretor da MB Agro, a com-
petitividade e os ganhos de produção do 
setor se destacam em relação ao restante 
da economia. “Se olharmos a economia 
como um todo, o Agronegócio se desta-
ca, pois somos bem competitivos, temos 
condições e cultura para isso, dependendo 
pouco do Governo. Temos uma produção 
voltada para exportação e, assim, apesar da 
queda nos preços das commodities com a 
desvalorização do Real, o produtor ainda 
alcança rentabilidade. A valorização cam-
bial absorve o problema da falta de crédito 
causado pela alta do dólar, fato necessário 
para que se consiga produzir“, comenta.
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Hausknecht cita que dependemos muito do 
clima e que as expectativas para o setor são boas. “O 
Agronegócio deve ser o único setor com boas notí-
cias, porém, as vendas de máquinas e equipamentos 
agrícolas estão em baixa, em função da restrição de 
crédito. No entanto, é importante observar que as 
regiões agrícolas são as que menos sentem os efeitos 
da crise econômica”, diz.

O Consultor em Agronegócios e Sócio-Diretor 
de Consultoria da Carlos Cogo Consutoria Agroe-
conômica, Carlos Cogo, que também será um dos 
Palestrantes do 25º Congresso & ExpoFenabrave, 
afirma que o Brasil se consolida como grande ex-
portador e que o PIB do Agronegócio deve crescer 
entre 1,2 e 1,4% este ano, diante de um cenário 
em que a indústria, o comércio e o setor de serviços 
devem fechar em queda. “Apenas o PIB da agricul-
tura e da pecuária devem crescer 2,5% este ano, em 
um cenário onde se espera queda no PIB brasileiro 

José Carlos Hausknecht, Sócio-Diretor da MB Agro e Carlos Cogo: o 
agronegócio se destaca devido à sua competitividade no mercado 
externo, o que contribui com grande parte do PIB Nacional.
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Principais 
Commodities

Agropecuária (Embrapa). De acordo com a pesqui-
sa, a safra do país deverá atingir 259,7 milhões de 
toneladas, em 2024/2025. Porém, de acordo com 
o Consultor Carlos Cogo, a projeção é de que em 
2024/2025 se alcance 300 milhões de toneladas.  

Commodities  – De acordo com dados do Sistema 
de Estatísticas de Comércio Exterior do Agro-
negócio Brasileiro (AgroStat), do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), de 
janeiro a julho de 2015, as exportações brasileiras 
do agronegócio somaram US$ 52,37 bilhões e as 

Ranking Global
2015/2016

COMMODITIES PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO
Soja 3 2
Milho 3 2
Café 1 1
Açúcar 1 1
Etanol 2 2
Suco de laranja 1 1
Algodão 5 4
Arroz 9 7
Carne bovina 2 1
Carne de frango 2 1
Carne suína 4 4

Exportações do Agronegócio por Cadeias Produtivas
2015/2016

Soja
32%

Carnes
18%

Florrestais
10%Açúcar 10%

Café 7%

Milho 4%

Couros 4%

Fumo 3%

Sucos 2%

Algodão 1%

Frutas 1%
Demais
8%

de 1,8%. Sem dúvida, a alta do câmbio, que deve 
aumentar ainda mais, conforme previsão (e isso se 
confirmando), vai ajudar a melhorar o desempenho 
do setor, com cenário positivo repetido em 2016, 
a produção seguindo em alta e o setor crescendo 
no mesmo ritmo. A expectativa é de uma safra 
de 2015/2016 de 210,2 milhões de toneladas de 
grãos”, explica. 

Cogo cita que o crescimento da área de cultivo 
de grãos foi de cerca de 1,5% na safra 2014/2015, 
atingindo 58 milhões de hectares e, para a safra 
2015/2016 a previsão é de mais 0,9%. Nas últimas 
sete safras, o incremento acumulado foi de 22,8%, 
com taxa de 2,4% ao ano, alta puxada pela soja e 
segunda safra de milho. “O clima e fatores econô-
micos são fundamentais para o Agronegócio. A pro-
jeção é que, entre 2016/2025, a área total de cultivo 
no Brasil atinja mais de 16,2 milhões de hectares, 
um crescimento de mais de 23% da área plantada”. 

A produção de grãos do País deve aumentar 
quase 60 milhões de toneladas até o final dos pró-
ximos 10 anos, segundo o estudo “Projeções do 
Agronegócio – Brasil 2014/2015 a 2024/2025”, 
elaborado pela Assessoria de Gestão Estratégica do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(AGE/Mapa) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Fonte: Carlos Cogo Consultoria em Agribusiness
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importações alcançaram US$ 8,21 bilhões. Com 
isso, a balança comercial do setor teve superávit 
de US$ 44,16 bilhões. A soja foi o principal item 
da pauta de exportações, com vendas externas de 
US$ 19,91 bilhões. Em seguida, aparecem o setor 
de carnes, com US$ 8,4 bilhões, e o de produtos 
florestais, com US$ 5,93 bilhões. O setor sucroal-
cooleiro, com US$ 4,68 bilhões, ficou em quarto 
lugar. O café, com US$ 3,62 bilhões, ocupa a 
quinta posição.

Os cinco principais setores exportadores foram 
responsáveis por 81,2% das vendas externas do 
agronegócio brasileiro, de janeiro a julho deste ano.

Setor de Máquinas Agrícolas – Segundo dados da 
Fenabrave, de janeiro a julho de 2015, o setor de 
Máquinas Agrícolas acumula retração de 25,95%, 
na comparação com o mesmo período do ano 
anterior. O Vice-Presidente da Fenabrave para o 
setor de Tratores e Máquinas Agrícolas, Marcelo 
Nogueira Ferreira, afirma que o governo brasileiro 
tem consciência da importância do financiamento 
para o segmento que, hoje, é formado por 1.169 
concessionárias em todo o País, que oferecem solu-
ções tecnológicas ao produtor rural, contribuindo 
com o aumento da produtividade no campo. “A 
cada R$ 1,00 investido neste segmento, são gerados 
R$ 3,00 de valor agregado, com garantia de retorno 
rápido para a economia do País”. 

Ferreira cita que a retração nos primeiros sete 
meses do ano aconteceu em função do ajuste eco-
nômico do governo e pela dificuldade de acesso ao 
crédito no financiamento de tratores e máquinas 
agrícolas. “Acreditamos que, com a divulgação do 
Plano Safra, os resultados do segundo semestre 
mudem, pois esperamos que os agentes financeiros 
disponibilizem os recursos ao produtor com maior 
efetividade. A agricultura é um setor que depende 
muito do financiamento e a sua retomada depende 

O Vice-Presidente 
da Fenabrave para 

o setor de Tratores e 
Máquinas Agrícolas, 

Marcelo Nogueira 
Ferreira, e Paulo 

Costabeber, presidente 
da ABRAFORTE.
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disso e dos rumos da economia, o que acredito 
que deva ocorrer a partir do segundo semestre 
de 2016”, cita, complementando que, “neste 
momento de crise, as Redes de Concessionárias 
precisam ter foco nos processos internos, buscan-
do maior eficiência, com maior taxa de absorção 
no pós-venda”. 

Segundo Paulo Costabeber, presidente da 
ABRAFORTE - Associação Brasileira dos Distri-
buidores New Holland, o Agronegócio será cada 
vez mais importante e aumentará sua participação 
na economia brasileira, pois o mundo continua 
demandando, fortemente, proteínas vegetais e 
animais, e o Brasil é o País que poderá fornecer o 
que a humanidade precisa nas próximas décadas. 
“Trazendo para o mercado de máquinas agrícolas, 
mesmo com a queda nas vendas em relação a 2013 
e 2014 (anos atípicos para o setor), estamos viven-
ciando um período de forte demanda”.

O Presidente da ABRAFORTE comenta que 
as perspectivas para grãos e carne, nos próximos 

anos, são excelentes e, se os financiamentos de 
máquinas agrícolas continuarem sendo favoráveis, 
a expectativa também será positiva. “O principal 
cuidado que os Concessionários e os fabricantes 
precisarão ter nesse processo de mudança, de 
um mercado super aquecido para um mercado 
normal neste setor, será o de reduzir custos, es-
pecialmente o financeiro, além de se atentar aos 
estoques elevados, em uma época de juros muito  
altos”, complementa.

Mesmo com a queda 
nas vendas em 

relação a 2013 e 2014 
(anos atípicos para o 
segmento), estamos 
vivendo um período 

de forte demanda no 
mercado de tratores e 

máquinas agrícolas.



A Caixa Econômica Federal firmou, no dia 18 de agosto, convênio com a 
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e o 
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores 
(Sindipeças), para apoio ao setor automotivo. O convênio prevê ações para 
contribuir com o desenvolvimento do setor e sua cadeia produtiva.  

A CAIXA vai oferecer condições especiais nas linhas de capital de giro e in-
vestimento, além de condições diferenciadas em linhas de crédito e outros 
produtos e serviços do banco, beneficiando das micro às grandes empresas. 
O objetivo é contribuir para a melhoria do fluxo de caixa das empresas e for-
necedores do setor, auxiliando no pagamento de despesas, salários, tributos 
e reposição de estoques.  

CONDIÇÕES DIFERENCIADAS – A CAIXA disponibiliza linhas de crédito para anteci-
pação de contratos firmados entre o fornecedor e a montadora ou sistemista. 
Assim, o fornecedor poderá suprir sua necessidade de capital de giro com 
garantia do próprio contrato que já firmou, antecipando recursos para auxiliar 
na gestão de seu fluxo financeiro. 

Os fornecedores das empresas associadas terão, 
à sua disposição, linhas de crédito para capital de 
giro e investimento com condições especialmente 
formatadas para o setor. Com taxas de juros a partir 
de 0,83% a.m., as linhas de capital de giro ofere-
cidas têm prazo de 60 meses e carência de até 6 
meses para o início do pagamento das prestações. 
Além disso, a CAIXA oferece linhas de crédito do 
Programa Pró-Transporte para renovação de frota, 
com taxas de juros máximas correspondentes a TR 
+ 9% a.a. e até 96 meses para pagar, dependendo 
do projeto a ser financiado. O Pró-Transporte pro-
picia o aumento da mobilidade urbana e da aces-
sibilidade, a qualidade dos transportes públicos 
coletivos e a eficiência dos prestadores de serviços, 
dando alcance social às aplicações do FGTS. 

Outra ação contemplada pelo convênio prevê 
o financiamento de máquinas e equipamentos 
novos e usados. As taxas de juros são a partir de 
1,50% a.m. + TR, com carência de até 6 meses e 
prazos de até 60 meses. As linhas de financiamento 
da Caixa aplicam diversos tipos de funding, como 
FAT (PROGER) e BNDES, que possuem condições 
diferenciadas. 

BANCO DO BRASIL – O Banco do Brasil, a Fenabrave, 
a Anfavea e o Sindipeças também firmaram, no 
dia 19 de agosto, compromissos que visam dar 
apoio financeiro e comercial às cadeias produtivas 
do setor automotivo, bem como aos segmentos 
de máquinas e implementos agrícolas, além de 
caminhões.

O acordo prevê o empenho das três entidades 
ligadas ao setor automotivo na intermediação de 
acordos de cooperação financeira e comercial en-
tre o Banco do Brasil e empresas “âncoras” do setor, 
bem como entre o Banco do Brasil e fornecedores 
estratégicos da cadeia automotiva. Nessa primeira 
etapa, os acordos envolverão 26 empresas âncora. 

Fenabrave e entidades do setor firmam 
convênios com bancos estatais

Bancos estatais fomentam mais negócios para os 
segmentos. A estimativa é de que o BB antecipe para 
fornecedores  estratégicos dessas empresas recursos 
da ordem de R$ 3,1 bilhões, até o final de 2015. 
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A estimativa é de que o BB antecipe para fornecedores estratégicos dessas 
empresas recursos da ordem de R$ 3,1 bilhões, até o final de 2015.

Por meio de sistema específico desenvolvido para esses convênios, o BB rece-
berá das empresas âncora programação de encomendas para determinado 
grupo de fornecedores, ao longo de um determinado período. Aos fornecedo-
res, o BB proverá a antecipação dos valores que seriam recebidos pelo total das 
entregas. Acordos do gênero proporcionam segurança comercial para todos 
os agentes envolvidos, e maior confiabilidade nas negociações. Com a futura 
ampliação de acordos do gênero, o BB pretende alcançar 500 grupos, em 
diversas cadeias produtivas, a exemplo das cooperativas, de incorporadoras 
e de grandes empresas exportadoras. Alcançado esse objetivo, a revisão é de 
desembolsos da ordem de R$ 9 bilhões.

O Banco do Brasil também vai lançar novo modelo de relacionamento com 
concessionárias de máquinas, equipamentos agrícolas e caminhões. Trata-se 
da Esteira Agro BB, pela qual as redes passam a acolher, gerir e acompanhar, 
na internet, as propostas de financiamentos dos bens que comercializam. Para 
se habilitar, a concessionária precisa formalizar contrato de Correspondente 
Comercial Agro com o Banco do Brasil. O fluxo de informações é totalmente 
digital. O objetivo é, sobretudo, garantir agilidade na liberação dos recursos 

de investimentos do Plano Safra, em benefício de 
toda a cadeia produtiva do agronegócio.

Com o apoio da Fenabrave e da Anfavea, a meta 
do Banco é cadastrar, até o final de 2015, mais de 
mil concessionárias para operação com a Esteira 
Agro BB. No piloto da nova solução, o prazo da 
liberação de financiamentos diminuiu de 67 para 
14 dias. A redução de prazos beneficia diretamente 
a capacidade financeira das Redes de Concessio-
nárias. Ao receber de forma mais tempestiva os 
pagamentos das vendas de seus produtos, essas 
empresas diminuem sua necessidade de capital 
de giro, aumentando a disponibilidade de caixa, 
ou mesmo evitando maior endividamento. 

Para os clientes, o recebimento dos equipamentos 
em menor prazo significa adotar mais rapidamente 
novas tecnologias capazes de trazer ganhos ime-
diatos de produtividade e aumento da rentabilida-
de de suas atividades no agronegócio.



Linhas de 
Financiamentos 
PLANO SAFRA 2015/2016 – Anunciado, em 2 de junho, 
os recursos do Plano Safra 2015-2016 alcançam R$ 
187,7 bilhões e serão disponibilizados ao crédito 
rural para as operações de custeio, investimento e 
comercialização da agricultura empresarial. Para 
o financiamento de custeio a juros controlados 
estão programados R$ 94,5 bilhões, 7,5% a mais 
em comparação com o período anterior (R$ 87,9 
bilhões) e reflete o crescimento dos custos de pro-
dução. Já para investimentos, são R$ 33,3 bilhões. 
O Pronamp (Programa de Apoio ao Médio Produ-
tor) contará com R$ 18,9 bilhões, um incremento 
de 17% no volume de recursos. São R$ 13,6 bilhões 
para a modalidade de custeio e R$ 5,3 bilhões  
em investimento.

O limite de financiamento de custeio, por produtor, 
foi ampliado de R$ 1,1 milhão para R$ 1,2 milhão, 
enquanto o destinado à comercialização passou 
de R$ 2,2 milhões para R$ 2,4 milhões. Em ambos 
os casos, o aumento foi de 8%. Foi mantido o limite 
de R$ 385 mil por produtor nos créditos de investi-
mentos com recursos obrigatórios. No Pronamp, o 

limite de financiamento é diferenciado, sendo de 
R$ 710 mil por agricultor na modalidade custeio.
As taxas de juros do Pronamp para os médios pro-
dutores foram estabelecidas em 7,75% ao ano para 
custeio e 7,5% ao ano para investimento. Para os 
empréstimos de custeio da agricultura empresa-
rial, a taxa é de 8,75% ao ano. Já para financiar os 
demais programas de investimentos, a taxa varia 
de 7% a 8,75% ao ano (faturamento até R$ 90 mi-
lhões). Os programas de investimentos prioritários 
– médio produtor rural, aquisição de máquinas e 
equipamentos agrícolas, agricultura de baixa emis-
são de carbono (ABC), expansão da capacidade de 
armazenagem, irrigação e inovação tecnológica – 
seguem tendo tratamento diferenciado.

O Plano Safra 2015/2016 prevê um aumento de 
recursos para as linhas Moderfrota e PSI, usadas 
na aquisição de máquinas agrícolas, para R$10 bi-
lhões de reais. Os juros são de até 7,5% ao ano para 
produtores rurais com renda bruta de até R$90 
milhões de reais por ano e de 9% para agricultores 
com renda acima deste valor. 

O limite de 
financiamento de 
custeio, por produtor, 
foi ampliado de R$ 
1,1 milhão para R$ 
1,2 milhão, enquanto 
o destinado à 
comercialização 
passou de  
R$ 2,2 milhões para  
R$ 2,4 milhões.
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Reunindo milhares de participantes nos dias 15 e 16 de setembro, no Pavilhão Azul do  
Expo Center Norte, em São Paulo, o 25º Congresso & ExpoFenabrave, segundo maior  
evento da Distribuição Automotiva no mundo e o maior da América Latina, tem como tema,  
“Faça a diferença. #Inove para vencer!”.

Por meio deste mote de campanha, o evento tem o desafio de superar o sucesso atingido 
em 2014, onde 97% dos quase 4 mil visitantes que participaram, afirmaram retornar em 
2015. “Teremos um evento  com palestras importantes para o Concessionário enfrentar as 
adversidades deste momento desafiador para todos os segmentos automotivos, além de 
abrigar a feira em um espaço de mais de 15 mil m², com cerca de 70 marcas expondo e que, 
igualmente, oferecem oportunidades de negócios para as redes alavancarem seus resultados”, 
comentou o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr.

Além dos 25 anos de realização do evento, este também será o ano em que a  
Fenabrave comemora 50 anos de história, fatos motivadores para os organizadores do  
25º Congresso & ExpoFenabrave. “Um ano antes das Olimpíadas, a Fenabrave já tem o ouro e a 
prata garantidos”, comemora Assumpção Júnior, fazendo alusão às bodas de ouro da entidade e 
aos 25 anos de realização do evento.

O coordenador temático do evento, Valdner Papa, explicou que a grade de palestras será 
focada, especialmente, para temas relacionados ao aumento da produtividade, dos volumes 
e dos resultados das concessionárias. “Teremos uma pauta de palestras atrativa para todos 
os segmentos, composta por palestrantes de renome nacional e internacional, que ajudarão 
os Concessionários em seus negócios. Já vamos nos preparar para começar o ano de 2016 
diferente, e com o pé direito, vencendo todas as barreiras”, disse.

Com uma grade de mais de 30 Workshops e Mesas Redondas, o 25º Congresso & ExpoFenabrave 
ainda terá espaço para a comemoração dos 50 anos da Fenabrave, além da entrega do prêmio 
Marca Mais Desejada. 

Veja, a seguir, a Programação completa de palestras, além das principais novidades que serão 
expostas na ExpoFenabrave!

Atualize-se e Inove para Vencer!

Faça a Diferença. Inove para vencer 
no maior evento da Distribuição 
Automotiva na América Latina!

CONGRESSO & 
EXPOFENABRAVE
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Programação 15 de Setembro
HORÁRIO SEGMENTO PALESTRAS SALA

7h30 Credenciamento

8h30-9h45 Automóveis e Comerciais Leves 
Workshop Internacional

Tecnologia, Transparência e a transformação do varejo automotivo 
Darrren Slind e Sergio Sanchez – J. D. Power

Jaçanã 1-2

8h45-9h45 GERAL - Workshop Os rumos e desafios do varejo automotivo nos próximos anos
Arnaldo Brazil - Quest Inteligência Consultoria

Jaçanã 3

8h45-9h45 Caminhões, Ônibus e  
Implementos Rodoviários 
Mesa Redonda

O mercado de Implementos Rodoviários
Moderador: Alcides Braga - Presidente ANFIR. 
Debatedores: Wilson Ferri - Randon e Kimio Mori - Noma

Santana 2

9h15-10h15 Coffee-Break

  Cerimônia de Abertura  

10h15-13h Palestra Magna 
GERAL

Made in Brazil by Hyundai 
Won-Hong Cho, Diretor Vice-Presidente da Hyundai Motor Company

Cantareiras

  Inauguração da ExpoFenabrave  

13h-14h30 Almoço

14h30-15h45 GERAL 
Workshop

Perspectivas Econômicas para 2015 e adiante 
Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central

Cantareira 4 a 6

14h30-15h45 Automóveis e Comerciais Leves 
Workshop Internacional

Cinco estratégias para construir um time de vendas vencedor 
Chad Sanschagrin - Forrest Group

Jaçanã 1 a 3

14h30-15h45 GERAL 
Mesa Redonda

Pesquisa de Satisfação: Saiba como economizar e otimizar resultados
Moderadora: Silvana Vallochi. 
Debatedores: José Arthur Pereira Barbosa - Grupo Canopus, Aldemar Pinto 
- Amaro Contact, Wilson Cavenaghi - Concessionária Honda Forte, Rogério 
Gonzaga - Hyundai CAOA e Rodrigo Ignácio Campos - Amaro Contact

Cantareira 2 e 3

14h30-15h45 Motocicletas 
Workshop

Buscando Maior Lucro em Motos. 
Otílio Rodrigues Neto - Consultor

Vila Maria

14h30-15h45 Tratores e Máquinas Agrícolas 
Mesa Redonda

O que é valor para o cliente no setor de tratores e máquinas agrícolas?
Moderador: Marcelo Nogueira - Vice-Presidente da Fenabrave.
Debatedores: Mauro de Stefani - Concessionária John Deere e presidente 
da ASSODEERE, Ricardo Teixeira Gonçalves da Silva - Produtor Rural, 
Flávio Faedo - Produtor Rural e Carlito Eckert - Massey Ferguson Agco

Cantareira 7

15h45-16h45 Coffee-Break

16h45-18h Caminhões, Ônibus,  
Implementos Rodoviários, 
Tratores e Máquinas Agrícolas 
Workshop

Agronegócios: Tendências dos mercados para  
2015/2016 e o setor de máquinas agrícolas 
Carlos Cogo - Consultor

Cantareira 1

16h45-18h GERAL 
Mesa Redonda Internacional

Impacto de grandes tendências no futuro da  
indústria automotiva global 
Palestrante: Yeswant Abhimanyu - Frost & Sullivan’s Automotive & 
Transportation 
Participações Especiais: Representantes das Entidades Internacionais

Jaçanã 1

16h45-18h Automóveis e Comerciais Leves 
Workshop

F&I: Cenário e Perspectivas 
Marcos Moreira – F&I Brasil 

Cantareira 2 e 3

16h45-18h GERAL 
Workshop

Tecnologia e Mobilidade a serviço da Indústria Automobilística 
Marcelo Pacheco – Facebook

Cantareira 4 a 6

16h45-18h GERAL - Workshop A internet acelerando os negócios dos concessionários 
Sandra Turchi – Consultora

Santana 1 e 2

16h45-18h GERAL - Workshop Internacional Dobre seus leads em 90 dias 
Shaun Raines - DealerOn 

Jaçanã 2 e 3

19Revista Dealer 



Programação 16 de Setembro
HORÁRIO SEGMENTO PALESTRAS SALA

8h30-9h45 GERAL 
Workshop Internacional

Como enfrentar a crise - Exemplo da Rússia. Steve Chernysh -  
Associação de Concessionárias de Automóveis da Rússia (ROAD)

Cantareira 6

8h30-9h45 GERAL 
Mesa Redonda

Classificados online: o caminho mais rápido para o sucesso na compra 
e venda de usados. Sylvio de Barros - iCarros. Debatedores: Leopoldo 
Nascimento - Grupo Amazonas/Fuji, Jaceguay Barbosa Cunha - Grupo 
Roma, Menfis Augusto Silva - Grupo Saga, Albino Betiolo Neto e Emerson 
Carlos Betiolo - Grupo Betiolo e Jaime Venture - Grupo Venture

Cantareira 2 e 3

8h30-9h45 GERAL 
Fórum Especial

Fórum Sincodiv-SP - Relações do trabalho no Ajuste Fiscal 
José Pastore - Faculdade de Economia e Administração da USP

Cantareira 4 e 5

8h30-9h45 Caminhões, Ônibus,  
Implementos Rodoviários, 
Tratores e Máquinas Agrícolas 
 Workshop

As formas de apoio do BNDES ao setor automotivo 
Palestrantes: Juliana dos Santos e Paulo Sodré - BNDES 
Participantes: Sérgio Dante Zonta e Marcelo Franciulli - Fenabrave

Cantareira 7

8h30-9h45 GERAL 
Mesa Redonda

Mídia Digital - Melhores Práticas. Debatedores: Jorge Velloso - Reweb, 
Marcos Xavier - White Samurai e Eduardo Cortez - Search Optics 
Moderadora:  Silvana Vallochi - Consultora

Cantareira 1

9h45-10h45 Coffee-Break

10h45-12h Automóveis e Comerciais Leves 
Mesa Redonda

Melhores práticas em carros usados. Debaterores: José Wilson Silva 
- Grupo Canopus , Luiz Reze - Abrão Reze e Sylvio de Barros - iCarros. 
Moderador: Valdner Papa - Fenabrave

Cantareira 2

10h45-12h Automóveis e Comerciais Leves 
Workshop Internacional

Os números da oficina – 7 Melhores práticas de sucesso 
Nathan Michael Ebert - BG Products

Cantareira 6

10h45-12h GERAL 
Fórum Especial

Fórum Sincodiv-SP - Porque é tão dificil reter talentos -  
desempenho e remuneração. Hélio Zylberstajn - Associação Instituto 
Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho (IBRET)

Cantareira 4 e 5

10h45-12h GERAL 
Talk Show

O consórcio como ferramenta de aumento de vendas 
ABAC - Apresentação: Claudio Licciardi. Participantes: Paulo Rossi - ABAC, 
Carlos Eduardo Paulino da Silva - Unimassey, Marcelo Moura Esteves - 
Grupo Recol, Rui Denardin - Grupo Mônaco e  
Eugênio Ricardo Araujo Costa - WLM Indústria e Comércio

Cantareira 7

10h45-12h Caminhões, Ônibus e 
Implementos Rodoviários 
Mesa Redonda

Formação de Parceria com Seguradoras. Moderador: João Batista Saadi 
- ASSOBENS. Debatedores: Fabrício Pereira - Sulamérica Seguros,  
Marcio Henrique Jordão dos Santos - Bradesco Seguros, Anderson Silva 
- MAPFRE Seguros, Marcelo Prieto - Zurich Seguros e Ricardo Bellandi - 
Mercedes-Benz Corretora de Seguros

Cantareira 1

12h-13h30 Almoço

13h30-14h45 GERAL 
Workshop

Acelere suas vendas com o Google 
Adriano Nasser

Cantareira 4 e 5

13h30-14h45 GERAL 
Workshop Internacional

Reframing - Repensando o negócio para vencer na crise 
Prof. Dr. Antony Portigliatti – Florida Christian University

Cantareira 2

13h30-14h45 Motocicletas 
Workshop

Demanda por mobilidade abre caminho para evolução do mercado 
de motocicletas. Marcos Zaven Fermanian - ABRACICLO

Cantareira 3

13h30-14h45 GERAL 
Workshop

O Desafio da Liderança 
Paulo Campos - Consultor

Cantareira 7

13h30-14h45 Caminhões, Ônibus e 
Implementos Rodoviários 
Mesa Redonda

Renovação de Frota. Palestrantes: Renato Simenauer - Sindipeças (Grupo 
de Coalisão) e Margarete Gandini (MDIC) - Participação: Sérgio Dante 
Zonta - Fenabrave

Cantareira 1

13h30-14h45 GERAL 
Mesa Redonda

Como aumentar seu resultado em serviços com o treinamento 
adequado dos produtivos. Moderador: Ademir Antônio Saorin.  
Debatedores: André Vargas Andreazza (Regional Fenabrave SC) e Marcos 
Hollerweger (Senai)

Cantareira 6

14h45-15h45 Coffee-Break

 15h45-18h
Mesa Redonda de Encerramento

Homenagens 50 Anos Fenabrave e Prêmio Marca Mais Desejada
O futuro da distribuição de veículos 
Zeina Latif - XP Investimentos, Alarico Assumpção Jr - Fenabrave e Prof. Dr. 
Antony Portigliatti - Florida Christian University. Moderador: William Waack

 Cantareira 3 a 5
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A Cetip proporciona 
o percurso da eficiência 
do mercado automotivo.

A evolução do mercado automotivo começou há 20 anos, quando a Cetip se tornou
operadora do SNG (Sistema Nacional de Gravames). Hoje, a experiência e a
tecnologia da Cetip estão presentes em todas as etapas do ciclo de financiamento de
veículos, proporcionando agilidade e segurança para bancos, financeiras, concessionárias
e administradoras de consórcios. www.cetip.com.br/financiamentos
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Agilidade e 
segurança para 
todo o ciclo de 
� nanciamento. 

Para quem vende:
as soluções da Cetip colaboram
para tornar a concessão
de crédito ágil e segura,
permitindo mais rapidez
na liberação do veículo e
um giro maior no estoque.

Para quem compra:
a Cetip apresenta as
melhores soluções para
as instituições � nanceiras,
tornando os processos 
mais ágeis e seguros na 
aquisição dos veículos.

Para as instituições
� nanceiras:
a Cetip desenvolve
soluções para todas
as etapas do ciclo
de � nanciamento.
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AS CONVENÇÕES 
DE MARCAS
Em comemoração aos 50 anos da 
Fenabrave, a Revista Dealer vem 
preparando matérias especiais que 
contam um pouco desta história que 
terá capítulos importantes da trajetória 
da Federação, apresentados em todas 
as edições até o final de 2015.
Na quarta parte do especial, contaremos 
o período vivido na década de 1980, 
onde o Brasil, mergulhado em uma crise 
econômica, viu as primeiras Convenções 
de Marca serem constituídas. 
Na mesma época, a ABRAVE passou a realizar encontros com os 
empresários da Distribuição Automotiva, que chegou a contar 
com 11 ministros de um governo como palestrantes. 
Em 2015, os participantes do 25º Congresso & ExpoFenabrave 
poderão entender um pouco mais da importância deste evento, 
que marca a comemoração dos 50 Anos da Fenabrave, destacando 
sua história de representatividade do setor e a força empresarial e 
política para os negócios dos Concessionários de todo o Brasil.

50 anos unidos na mesma direção!

1º Congresso da 
ABRAVE, realizado em 

Brasília, em 1985.

ESPECIAL
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O Brasil dos anos 1980 foi marcado pelo aprofundamento da 
crise econômica e pela abertura política – duas categorias que, até 
aquele momento, todos supunham incompatíveis. Ambas haviam sido 
geradas no apagar das luzes da década anterior. A crise do petróleo, 
de 1979, deu o alarme econômico. Já no plano político, o presidente 
Ernesto Geisel e o ministro Golbery começaram a articular a saída dos 
militares do poder.

Mas, enquanto a abertura política foi lenta e gradual, a crise econô-
mica veio rápida e incontrolável. A dívida externa explodiu ainda em 
1980. Em 1981, o início da guerra entre Irã e Iraque fez o mundo ficar 
ainda mais apreensivo com os destinos do petróleo mundial. No ano 
seguinte, com os reflexos da moratória mexicana, os empréstimos exter-
nos ficaram ainda mais difíceis. No Brasil, a inflação chegava a 110%, e 
ainda pioraria muito no decorrer dos anos. As taxas de juros dispararam, 
penalizando todos os setores da economia nacional.

A Distribuição de Veículos, como um verdadeiro termômetro da 
economia, sofreu as consequências deste contexto de crise e insegurança. 
O ano de 1981 ficaria para a história como um dos piores anos da indús-
tria, que produziu apenas 67% do que havia produzido no ano anterior. 

As Convenções das Categorias – O enfrentamento das dificuldades caracte-
rísticas da chamada “década perdida”, aliado à inauguração de uma nova 
fase na evolução da Distribuição de Veículos no Brasil, por conta da Lei 
6.729, marcaram os anos 1980 como um dos períodos mais intensos da 
história da ABRAVE, do ponto de vista institucional.

Se grandes vitórias políticas tinham sido conquistadas, financei-
ramente, os membros da categoria também tinham se fortalecido. O 
capital social dos Concessionários vinha crescendo – fato registado em 
todas as análises da época. A Rede de Distribuição nacional atingia a boa 
marca de 3,5 mil Concessionários, e continuaria crescendo ao longo da 
década, apesar da crise econômica brasileira.

Ainda em 1980, foi eleita a nova diretoria executiva nacional da 
ABRAVE, com a posse de José Edgard Pereira Barreto, que iniciava sua 
gestão com um grande desafio: era preciso celebrar as Convenções entre 
Fabricantes e Concessionários para regulamentar a Lei, e também as 
Convenções no interior de cada marca.

As 14 Associações de Marca existentes à época atuariam com relação 
às suas marcas, com o apoio e a orientação da ABRAVE. Todos esses novos 
acordos, porém, não significavam o fim dos contratos de adesão. Nunca 
foi o objetivo da entidade negar os direitos dos produtores, mas os antigos 
contratos precisavam ser racionalizados, garantindo, também, os direitos 
dos Concessionários. Durante quatro anos, a ABRAVE e a Anfavea discuti-
ram o conteúdo da Primeira Convenção de Marcas. E, em 16 de dezembro 
de 1983, foi assinada a primeira convenção das categorias. 

Vencida a primeira etapa, imediatamente, se iniciaram os trabalhos 
para a Segunda Convenção. Simultaneamente, também surgiu um im-
passe que levaria alguns anos até se resolver e que tinha ligações muito 
próximas com a “queda de braço” entre fabricantes e governo: a margem 
de lucro de comercialização na Rede. 

A Lei 6.729 estabelecia que esta margem estaria expressa por um 
percentual incluso no preço de venda, fixado pelo produtor, e estabelecia, 
ainda, que o produtor não poderia reduzi-la unilateralmente. Porém, 
várias circunstâncias poderiam acarretar uma diminuição desta margem, 

entre elas a criação ou o aumento de impostos, a criação de encargos 
sociais ou tributários.

Para resolver a questão, a ABRAVE defendia a criação de um dispo-
sitivo mantenedor da margem do Concessionário nos níveis acordados, 
recompondo-a, automaticamente, a cada variação negativa. Mas a 
Anfavea entendia que a proposta era impraticável porque, em primeiro 
lugar, o controle de preços do governo atingia o produto final, mas não 
os insumos industriais utilizados. Em segundo lugar, as demissões pro-
vocadas pela crise e o achatamento salarial haviam criado uma situação 
de greves e protestos entre os trabalhadores da indústria, o que tendia a 
encarecer seus produtos.

O encontro dos empresários da distribuição – Obviamente, o trabalho da 
instituição não se restringia apenas às grandes questões da categoria. 
Todas as demais funções associativas precisavam continuar como forma 
de assegurar a união e a atividade dos membros, em última instância 
responsáveis por todos os sucessos até ali.

Em 1983, ainda como parte da estratégia da união da categoria, a 
ABRAVE promoveu o I Encontro dos Empresários da Distribuição de 
Veículos. Intitulado “Gestão da Empresa Distribuidora: Planejamento 
em Tempo de Crise”, o encontro aconteceu no Grande Hotel, em Águas 
de São Pedro, no interior de São Paulo, que reuniu os 100 maiores em-
presários do setor para uma reciclagem intensiva. Diversas palestras foram 
ministradas por especialistas, os quais abordaram a necessidade da mo-
dernização tecnológica na concessionária, no novo perfil de consumidor, 
atendimento telefônico e relações públicas. Foi debatido, ainda, como a 
recessão econômica afetaria o setor no médio e longo prazos. A repercussão 
do encontro foi notável e as teses ali discutidas ecoaram por todo o Brasil.

Em 1985, já sob a gestão de José Carlos Gomes de Carvalho, a 
ABRAVE promoveu outro congresso, em Brasília. Nele, 11 ministros 
de Estado foram palestrantes. O próprio José Sarney, então presidente 
em exercício, marcou presença no encontro. Tamanho prestígio no meio 
governamental mostrava que a ABRAVE fortalecia, cada vez mais, a sua 
imagem, ao mesmo tempo em que ampliava seus horizontes, fazendo com 
que o setor da distribuição, ao lado da indústria, fosse reconhecido como 
um dos pilares do desenvolvimento nacional.

Como uma das consequências desse novo posicionamento, a diretoria 
da ABRAVE decidiu que a entidade deveria se envolver, diretamente, na 
Assembleia Nacional Constituinte. Afinal, a atividade associativa havia 
permitido a formação de líderes da maior competência e, ao invés de 
eleger representantes estranhos ao meio, optou-se por investir na eleição 
de porta-vozes integrantes da própria classe.

Mais uma vez, a ABRAVE mostrava sua força. Em fevereiro de 
1987, quando tiveram início os trabalhos da elaboração da nova Carta, 
trinta deputados federais eram Concessionários filiados à ABRAVE. E 
o próprio presidente da instituição, José Carlos Gomes de Carvalho, 
tornou-se suplente de senador.

Após os sucessivos planos econômicos, entre Plano Bresser, Cruzado 
I e II, a ABRAVE continuou se desenvolvendo até que, em 1989, passou 
a se configurar como uma Federação, inaugurando portanto, no últi-
mo ano da década, uma nova fase para o setor, que agora passava a ser 
representado pela FENABRAVE- Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores. 

Uma década problemática
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A cada ano, mais participantes do 
Congresso Fenabrave conferem a 
programação temática do evento, 
elaborada com diversos temas de 

interesse dos Concessionários, e visitam 
a ExpoFenabrave, feira de negócios 

voltada ao Setor da Distribuição 
Automotiva e que reúne os principais 

players do mercado, interessados 
em realizar negócios e parcerias que 

tragam mais resultados para as Redes de 
Concessionárias de todos os segmentos

Este ano, o 25º Congresso & 
ExpoFenabrave contará com cerca de 

70 marcas que estarão presentes à feira, 
ocupando uma área de 15 mil m2.

Confira, a seguir, o guia que foi 
elaborado para que, tanto os 

participantes do evento como os 
demais leitores de Dealer possam 

conhecer os principais parceiros do 
Setor da Distribuição de Veículos 

no país e as novidades levadas 
à ExpoFenabrave em 2015.

Pelo oitavo ano consecutivo, o 
Banco Itaú é o Patrocinador Máster 
deste que é o maior evento do setor 

na América Latina e o segundo 
maior do mundo na categoria.

EXPOFENABRAVE
BEM-VINDO À

2015
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2010 2011

Fazendo a diferença 
há 8 anos!

O Itaú Unibanco é uma companhia aberta que, em 
conjunto com empresas coligadas e controladas, atua 
no Brasil e no exterior, na atividade bancária em todas 
as modalidades por meio de suas carteiras: comercial, 
de investimento, de crédito imobiliário, de crédito, 
financiamento e investimento e de arrendamento 
mercantil, inclusive as de operações de câmbio e 
nas atividades complementares, destacando-se 

Patrocinador Máster

2008

2009

as de Seguros, Previdência Privada, Capitalização, 
Corretagem de Títulos e Valores Mobiliários e 
Administração de Cartões de Crédito, Consórcios, 
Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas. 

Financiar veículos exige ininterrupto aprimoramento 
de estratégias e inovação. Buscando a excelência em 
nossas práticas e ofertas, procuramos estar o mais 
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próximo possível dos nossos parceiros, pois quando 
há comprometimento e preocupação mútua de 
superação, inevitavelmente bons frutos são colhidos. Ser 
Patrocinador Máster do Congresso Fenabrave, pelo oitavo 
ano consecutivo, consolida a estima do Itaú Unibanco 
à cadeia automotiva, apoiando e agregando valor e 
conhecimento ao setor. Participar deste Congresso 
nos impulsiona a desenvolver estratégias capazes 
de enriquecer ainda mais nossa cadeia produtiva.

Diante desta convergência de assuntos, a internet não 
poderia ficar de fora das nossas ações. Esta ferramenta 
se solidificou como definitiva na pesquisa e decisão por 
compra de veículos. Promovida por Sylvio de Barros, 
CEO do portal iCarros, proporcionaremos aos presentes 
uma Mesa Redonda com o tema “Classificados online: o 

caminho mais rápido para o sucesso na compra e venda 
de usados”. Neste debate, algumas das pessoas mais 
influentes no segmento discutirão, dentre outras coisas, a 
importância de ter “eficiência” e, além de vender, é muito 
importante saber comprar bem um usado também.

Ainda contaremos com um stand na área principal 
da ExpoFenabrave, aonde apresentaremos aos 
parceiros e clientes algumas novidades e as 
vantagens da diversificada gama de produtos 
e serviços do Itaú Unibanco. Temos certeza 
que o evento agregará conteúdo a todos os 
Concessionários, executivos, lideranças e profissionais 
do setor de distribuição de veículos que estiverem 
presentes. Mais uma vez, estamos convictos no 
sucesso do Congresso e da ExpoFenabrave.

2014

2012

2013
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A Cetip oferece tecnologia e infraestrutura para 
que o ciclo de financiamentos não pare. O principal 
compromisso da Cetip, em seus 30 anos de história, 
é oferecer soluções que garantam mais eficiência, 
agilidade e segurança às operações de financiamentos 
de veículos do Brasil. Seus produtos e serviços 
auxiliam as instituições financeiras a conceder crédito 
de maneira ágil e transparente, contribuindo para 
o desenvolvimento de toda a cadeia automotiva, 
incluindo distribuidores e o consumidor final.

Por ter uma base consolidada de dados, englobando 
100% das operações de financiamentos em todo o país, 
a Cetip tem muito a contribuir para o avanço da cadeia 
automotiva. Por meio de produtos como o Sistema 
Nacional de Gravames (SNG) e o Sircof, a Cetip viabiliza 
a possibilidade de a concessão de crédito se tornar mais 
ágil, eficiente e segura. Por meio do SNG, por exemplo, 
a Cetip reúne o cadastro das restrições financeiras de 
veículos dados como garantia em operações de crédito 
no Brasil. Já o Cetip | InfoAuto Pagamentos permite às 

instituições financeiras ter um processo ágil, padronizado 
e seguro para realizar a liberação do financiamento, 
segundo regras de negócios 100% parametrizáveis.

A FENASEG é uma associação sindical de grau 
superior, fundada em 25 de junho de 1951, para fins 
de estudo, coordenação, proteção e representação 
legal do setor de seguros, de previdência privada, 
saúde complementar e de capitalização.

A Central de Serviços e Proteção ao Seguro – 
Ceser, um dos braços operacionais da Fenaseg, é 
responsável por desenvolver projetos que aumentam 
a eficácia do mercado de segurador e melhoram 
a qualidade dos serviços prestados. Os projetos 
contemplam bancos de dados, sistemas e serviços 
que são operacionalizados por meio de convênios 
e contratos com entidades públicas e privadas.

Entre os produtos/serviços oferecidos pela Fenaseg 
destaca-se o SNG, Sistema Nacional de Gravames, 
produto desenvolvido há 15 anos em parceria com 
a CETIP e que é utilizado, atualmente, por todo o 
mercado financeiro, trazendo celeridade e segurança 
para as operações de crédito realizadas, o que 
vem fomentando o mercado automobilístico com 
significativo crescimento da produção da frota nacional.

Patrocinadores Ouro
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No tradicional stand da F&I Brasil, a empresa estará 
apresentando a CARDIF F&I Automotive com o tema:  
“A conquista do universo F&I”. Trata-se de 
uma plataforma com soluções completas de 
produtos e serviços em F&I, administrada pela 
maior seguradora de produtos de F&I do país, 
que criou esta solução para apoiar os seus 
parceiros de negócios e o desenvolvimento 
da atividade de F&I nas concessionárias. 

A Cardif possui a gama mais completa de produtos de 
F&I, destacadamente as várias versões de SPF – Seguro 

Patrocinador Ouro

de Proteção Financeira e Seguro do GAP. No stand 
da Cardif, a concessionária saberá o quanto poderá 
atingir de ganho com a venda dos produtos de F&I, 
principalmente neste momento de necessidade de busca 
de receita complementar, e receberá orientações sobre o 
que fazer para obter resultados de alta performance com 
todos os produtos do Departamento de F&I. Além do 
seguimento de 4 Rodas, a Cardif possui ótimas soluções 
de produtos e serviços para segmento de 2 Rodas.
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Durante a ExpoFenabrave, a PETRONAS irá expor, 
para o público presente, a linha PETRONAS Syntium, 
composta por lubrificantes sintéticos e semissintéticos 
de alta tecnologia, testados e aprovados pela equipe 
Mercedes AMG PETRONAS Formula One Team, e tem 
como embaixador global da marca o piloto Lewis 
Hamilton. Serão expostos, também, os lubrificantes da 
linha PETRONAS Selènia, recomendados pela FIAT, além 
dos produtos da linha PETRONAS Mach 5, composta 
por lubrificantes minerais. Para veículos comerciais 
vamos expor a linha PETRONAS Urania, desenvolvida 
para atender as exigências dos motores a diesel que 

geram economia aos usuários e reduz o tempo de 
parada. Os fluídos de arrefecimento da linha PETRONAS 
Coolant, bem como os fluídos funcionais PETRONAS 
Tutela também estarão expostos no estande. 

A empresa apresentará, também no evento, os 
novos produtos que tornam as linhas PETRONAS 
Syntium e PETRONAS Urania ainda mais completas:

• O lubrificante PETRONAS SYNTIUM 3000 BV veio para 
cumprir a missão de completar o portfólio da PETRONAS 
para atender a todas as especificações dos motores dos 
carros da Volkswagen. É um lubrificante 5W-40, 100% 
sintético, que garante que o motor tenha uma melhor 
performance, desenvolvido através de alta tecnologia.

• O lubrificante PETRONAS URANIA HM CG-4 é 
um produto pensado para caminhões com alta 
quilometragem, sendo um lubrificante desenvolvido com 
uma viscosidade diferenciada e de ótima performance. 
Com este produto a PETRONAS amplia seu portfólio 
atendendo as diferentes necessidades dos caminhoneiros.

Patrocinador Prata

A MSXI anualmente faz de mais de 25.000 visitas a concessionárias em todo 
mundo – automóveis, caminhões, tratores, motonáutica e autopeças. 
Consultores altamente especializados e experientes para oferecer soluções em:

  Redução de custos de garantia;
  Aumento de lucratividade em serviços;
  Aumento de venda e lucratividade em peças;
  Ativação de clientes na área de vendas;
  Análise da concessionária: oportunidades operacionais, administrativas e financeiras;
  Implantação de padrões em processos e instalações;
  Auditoria, coaching e treinamento para melhoria em processos de garantia;
  Operação de novos concessionários;
  Diagnósticos e planos de ação precisos a partir de análises estatísticas multivariadas;
  Treinamentos para qualquer atividade de concessionárias.

MSX International: 
Ciência no Varejo Automotivo

Contato: (11) 98316-0058
E-mail: rkronenbuerger@msxi.com
www.msxi.comFueled by Challenge. Powered by Success.
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Patrocinadores PrataPatrocinador Ouro

A MSXI anualmente faz de mais de 25.000 visitas a concessionárias em todo 
mundo – automóveis, caminhões, tratores, motonáutica e autopeças. 
Consultores altamente especializados e experientes para oferecer soluções em:

  Redução de custos de garantia;
  Aumento de lucratividade em serviços;
  Aumento de venda e lucratividade em peças;
  Ativação de clientes na área de vendas;
  Análise da concessionária: oportunidades operacionais, administrativas e financeiras;
  Implantação de padrões em processos e instalações;
  Auditoria, coaching e treinamento para melhoria em processos de garantia;
  Operação de novos concessionários;
  Diagnósticos e planos de ação precisos a partir de análises estatísticas multivariadas;
  Treinamentos para qualquer atividade de concessionárias.

MSX International: 
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Montadoras

A AGCO, uma das líderes mundiais em 
concepção, fabricação e distribuição 
de equipamentos agrícolas, apresen-
tará dois tratores das marcas Massey 
Ferguson e Valtra. O primeiro é da série 
MF 8600, que são os maiores e mais 
tecnológicos da Massey Ferguson. 
Dotados de tecnologia de ponta, são 
os primeiros no Brasil equipados com 
a transmissão CVT, o mesmo conceito 
que leva conforto e economia de 
combustível aos carros mais moder-
nos vendidos no mercado mundial. A 
Série MF 8600 foi trazida pela Massey 
Ferguson da França para o Brasil, com 
tratores de 325 e 375cv de potência, 
são referência mundial em qualidade. 

Além disso, a empresa mostrará os 
tratores S293 e S353, que trazem o 
motor eletrônico AGCO POWER 84 
WI – 4V, TR 2, com baixa emissão de 
gases poluentes que, associado ao 
sistema de gerenciamento inteligente, 
busca o equilíbrio entre potência e 
torque e pode economizar até 16%  
de combustível. 

AGCO

A Chery é a primeira montadora chi-
nesa a construir fábrica no Brasil, 
produzindo, em Jacareí, os modelos 
Celer Hatch e Sedan. Em seu estande, 
a empresa apresentará a gama de 
veículos composta pelo modelo Celer 
Hatch/Sedan, New QQ e Tiggo. (Para 
exibição o Novo Celer).

Chery Brasil

A empresa apresentará o caminhão 
de três toneladas que são: Foton 3.5 – 
11ST (109 cavalos de potência e roda-
gem simples); o Foton 3.5 – 11DT (109 
cavalos de potência e rodagem dupla); 
o Foton 3.5 – 14ST (130 cavalos de po-
tência e rodagem simples); e o Foton 
10 - 16DT (156 cavalos de potência e 
rodagem dupla), com capacidade para 
receber terceiro eixo e se transformar 
em um caminhão de 13 toneladas. Os 
modelos de 3.5 toneladas podem ser 
operados por motoristas com habilita-
ção de categoria “B”. 

Os caminhões contam com compo-
nentes de renome internacional como 
motor Cummins, caixa de câmbio ZF 
e sistema de injeção Bosch, além da 
grande quantidade de equipamentos 
de segurança e itens de conforto já ins-
talados de série, tais como: airbag (nos 
caminhões de 3.5 toneladas), freios 
ABS, ar condicionado, volante regulá-
vel, direção e embreagem hidráulicas, 
defletor de ar, vidros e travas elétricas, 
acelerador manual eletrônico, barras 
estabilizadoras, cd player (nos cami-
nhões de 3.5 toneladas) e MP3 (nos 
caminhões de 10 toneladas), sensor de 
estacionamento e cabine basculante.

Foton Caminhões

Numa ação inédita, a Hyundai Motor 
Brasil, montadora que ocupou o 5º lu-
gar no ranking de vendas do primeiro 
semestre, com mais de 100 mil unida-
des comercializadas, estará presente 
na ExpoFenabrave em espaço compar-
tilhado com a ABRAHY – Associação 
Brasileira dos Concessionários Hyun-
dai. É a primeira vez, nas 25 edições 
do evento, que uma montadora e a 
Associação que representa sua rede 
participam juntas da ExpoFenabrave, 
no mesmo estande.

No espaço reservado, os Concessioná-
rios visitantes terão a oportunidade de 
se relacionar com a equipe da Hyun-
dai, além de conhecer as soluções de 
serviços da ABRAHY Comercial, que 
contribuem com a fidelização dos 
consumidores à Rede e à Marca.

Hyundai Motor Brasil 

Devido ao sucesso do nosso veículo 
de passageiros no Brasil, estamos pla-
nejando ampliar o escopo de atuação 
no mercado brasileiro com um veículo 
comercial. Ao mesmo tempo, trazer 
lucro operacional abundante para o 
nosso parceiro do veículo de comer-
cial. Também vamos estabelecer me-
canismo de cooperação a longo prazo 
e acreditamos que os nossos veículos 
comerciais são mais atraentes, com 
boa qualidade e preço competitivo. 
Esperamos que o Concessionário pos-
sa considerar a cooperação conosco.

JAC Motors – Caminhões
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Patrocinador Ouro

A Lifan é uma empresa de capital 
privado da China que distribui seus 
produtos em 165 mercados em todo 
o mundo com diversos produtos. 
O sucesso do seu principal produto 
global - o SUV X60 - a diversidade da 
linha de produtos disponível hoje no 
Brasil e o fato de a empresa aqui ser 
comandada diretamente pela matriz 
chinesa, são boas razões para aqueles 
que estão buscando diversificar seus 
negócios no ramo de automóveis. 
Conheçam melhor a Lifan Motors no 
evento e obtenham mais detalhes 
sobre o Novo Lifan X60 2016.

Lifan Motors

A MAN Latin America conta com uma 
linha completa de caminhões e ôni-
bus, que reforçam ainda mais o con-
ceito sob medida que consagrou 
a empresa nesses mais de 30 anos  
de mercado. 

Seus produtos se dividem em cinco 
famílias: os caminhões VW Delivery, 
VW Worker, VW Constellation e MAN 
TGX, além dos ônibus Volksbus. Na 
ExpoFenabrave, a montadora não 
terá produtos expostos. Sua partici-
pação será focada no fortalecimento  
de relacionamentos.

MAN Latin America

Inaugurada em 2012, a Fábrica 6 da 
Triumph, em Manaus, responde por 
95% das vendas da marca no Brasil. 
Em 2015, por exemplo, deverão ser 
montadas nesta linha, até dezembro, 
cerca de 4.300 motocicletas do total de 
4.500 que a empresa planeja comer-
cializar no País.

Com uma linha diversificada de mo-
tocicletas, a Triumph atende todas as 
categorias – incluindo, por exemplo, 
sua linha Adventure, uma das mais 
completas em tecnologia, inovação e 
robustez do mercado, e não deixando 
de lado sua herança britânica nas 
motocicletas clássicas do passado, 
com a Bonneville T100 que mantém 
suas características originais de design 
desde os anos 60. Por isso, a empresa 
levará, na ExpoFenabrave, sete dos 18 
modelos comercializados no Brasil: 
Tiger 800XRx, Tiger 800XCx, Tiger Ex-
plorer XC, Thunderbird Commander, 
Speed Triple 1050, Street Triple 675R e 
Bonneville T100. 

Triumph

A Volvo vai levar, para a ExpoFenabra-
ve, dois modelos: o novo FH e o VM. O 
primeiro modelo, lançado no final do 
ano passado, leva o transporte de car-
gas para a era digital. O veículo é do-
tado de uma variedade de tecnologias 
inovadoras que o torna o veículo de 
transporte mais moderno e atualizado 
do setor. Além disso, o FH, que já era 
reconhecido como o mais econômico 
do mercado da categoria, está 8% mais 
eficiente em consumo que o modelo 
anterior. O novo FH vem preparado 
para ser equipado com o I-See, um 
sistema que lê a topografia da estrada 
e a memoriza. 

A utilização deste equipamento pode 
resultar numa economia de até 3% no 
consumo de combustível. O VM é mo-
delo semipesado do Volvo, que agora 
também pode ser equipado com 
consagrada caixa eletrônica I-Shift 
da marca, que reduz o consumo de 
combustível em até 5% e oferece mais 
conforto e segurança aos motoristas. 

Por possuir uma ampla gama de con-
figurações de eixo e potência, o VM é 
um caminhão versátil, que se adequa 
a diferentes atividades de transporte. 
Oferece excelente desempenho tanto 
em atividades de distribuição até em 
operações de transbordo de cana e 
de comboio de lubrificação e abaste-
cimento de veículos e máquinas. Por 
serem veículos mais leves e com alta 
capacidade de carga, são indicados 
para locais onde há restrições para 
composições maiores e para ativida-
des de apoio.

Volvo

Há mais de 40 anos no País, o Grupo 
Yamaha Motor do Brasil atua com 
foco nos segmentos de motocicletas e 
náutica, e conta ainda com instituições 
financeiras sólidas que impulsionam 
as operações comerciais, como Banco 
Yamaha, Consórcio Yamaha e Correto-
ra de Seguros Yamaha. Além de moto-
cicletas, motores de popa e veículos 
aquáticos WaveRunner, a montadora 
comercializa também peças, acessó-
rios e óleos lubrificantes Yamalube.

Além buscarem parceiros que com-
partilhem o mesmo espírito, com foco 
na qualidade e no crescimento, que 
tenham perfil adequado ao momento 
pelo qual passa a montadora, com 
importantes lançamentos programa-
dos para os próximos anos, que darão 
continuidade à tendência positiva da 
marca no mercado, a Yamaha levará 
a seu estande, na ExpoFenbrave, os 
modelos YZF-R3, Fazer 150, Crosser 
150, MT 07, MT 09 e VMax.

YAMAHA
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Auto Avaliar

Auto Avaliar USBI é um sistema de Business Intelligence 
que vai dinamizar seu negócio de seminovos. O 
Auto Avaliar B2B é um portal de repasse de veículo. 
Um novo modelo de negócios que vai ajudar 
concessionárias e revendedores de uma forma 
simples e muito mais rentável. Ele automatiza e 
digitaliza todo processo de venda do repasse trazendo 
uma melhor gestão e rentabilidade. Lançamento 
- Tabela de Preço Auto Avaliar (em fase beta).

ABAC

A ABAC levará, à ExpoFenabrave, informações relevantes 
e promoverá a distribuição de material alusivo ao Sistema 
de Consórcios. Visite o estande da ABAC e entenda 
como o Consórcio pode contribuir para alavancar suas 
vendas e assegurar a formação de carteira de clientes.

Amaro – Automotive Contact Center

Solução completa e definitiva para a gestão de qualidade 
da concessionária. Chega de destinar esforços às áreas 
fora de seu Core Business. Com a Amaro não é necessária 
a contratação de supervisão de call center, operadores de 
call center, gestão de pessoas, sistema de CRM, sistema 
de gravação, sistema de discagem automática. Esqueça 
tudo que tem feito até agora em pesquisas de satisfação! 
Contrate o serviço de PESQUISA DE SATISFAÇÃO da 
AMARO e terá tudo isso e muito mais em apenas um 
login na web. Ainda proporcionamos redução de custo 
considerável, ganho de qualidade e eficiência.

ABEIFA

A ABEIFA – Associação Brasileira das Empresas 
Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, 
firmou parceria com a Fenabrave e está incentivando 
suas associadas a participar da ExpoFenabrave. Como 
resultado, a entidade terá um estande na feira, por meio 
do qual suas marcas associadas Lifan e Chery estarão 
expondo seus produtos num único espaço compartilhado.

ABRAHY

No estande compartilhado com a Hyundai Motor Brasil, 
os Concessionários visitantes terão a oportunidade de 
ver os produtos da marca expostos, além das soluções 
de serviços da ABRAHY Comercial, que contribuem com 
a fidelização dos consumidores à Rede e à marca.

ANFIR

A ANFIR - Associação Nacional dos Fabricantes de 
Implementos Rodoviários, entidade que congrega 
mais de 150 associados e mais de 1300 afiliados ativos, 
desde micro, pequenas, médias e grandes empresas, 
ligadas ao segmento de transporte de cargas, terá 
participação institucional na ExpoFenarbave.
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BNDES

O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, financia projetos de 
investimentos, aquisição de equipamentos e 
exportação de bens e serviços. Além disso, o Banco 
atua no fortalecimento da estrutura de capital das 
empresas privadas e destina financiamentos não 
reembolsáveis a projetos que contribuam para o 
desenvolvimento social, cultural e tecnológico.

CCM Tecnologia

Em tempos de mercado em dificuldade, economizar e 
preservar o caixa da concessionária é uma estratégia 
importante para se manter estruturado para a retomada 
do mercado. E, para auxiliar os Concessionários com a 
redução de custos, e ainda preservando a segurança do 
seu banco de dados, a CCM Tecnologia levará, em seu 
estande na ExpoFenabrave, o “Concessionária na Nuvem”. 
Trata-se de um serviço de Cloud Computing, criado 
especialmente para os distribuidores de veículos e que 
pode reduzir, em até 25%, os custos de infraestrutura e TI.

Concept Blindagens

A empresa levará, em seu estande, tendências 
de novos materiais de proteção balística para 
aplicação em automóveis, “projetos conceitos” para 
aplicação em veículos híbridos e otimização de 
produção no setor de blindagem automotiva.

Dealernet

Oferecemos Sistema de Gestão de concessionária, 
provendo soluções que cobrem o processo de gestão 
corporativa, ajudando as empresas a gerenciar seus 
custos, atender novas regulamentações institucionais, 
e aumentar a rentabilidade nos relacionamentos com 
seus clientes. Por meio de parcerias, também dispomos 
do Ecossistema de Integração da Cadeia de Valor 
Expandida do Setor Automotivo, complementando 
nosso escopo de forma a estender nossa atuação para 
além das concessionárias de veículos, criando um 
ambiente completo e integrado de serviços e de troca 
de informações entre todas as empresas do setor.

Disal Consórcio

A Disal Consórcio oferece novas oportunidades 
de rentabilidade às Concessionárias Associadas, 
trabalhando para que gerem cada vez mais negócios. 
Para isso, presta um serviço diferenciado, como 
atendimento exclusivo e personalizado aos consorciados; 
treinamento presencial e a distância para a força de 
vendas; área de Marketing e Relacionamento com 
atuação estratégica para dar suporte em todas as 
ações de mídia junto aos pontos de vendas; e área 
de Inteligência de Vendas e Mercado, para coleta de 
dados e informações sobre clientes, concorrentes e 
público-alvo que auxilie no direcionamento de ações 
de venda nas diferentes regiões, além de suporte 
em vendas por meio dos Escritórios Regionais.
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Lupus Equipamentos

A Lupus trabalha com marcas renomadas e seu principal 
objetivo é oferecer QUALIDADE aos nossos clientes. 
Desta forma, levaremos à ExpoFenabrave equipamentos 
para abastecimento, descarte e também nossa linha de 
equipamentos automotivos. Com isso, pretendemos 
prospectar novos clientes, intensificar nossa marca e 
oferecer soluções a todos os segmentos automotivos.

Jato Dynamics

Diante do mercado automotivo em retração e 
acirramento da concorrência, é fundamental que o setor 
de distribuição conheça ferramentas analíticas como o 
comparador de veículos, atualizado diariamente, com 
preços e especificações técnicas e dados do custo de 
propriedade, por meio das quais é possível mostrar as 
vantagens do veículo em negociação diante dos modelos 
concorrentes. Também é essencial aos distribuidores 
automotivos a pesquisa de incentivos de montadoras e de 
concessionárias para a formação dos preços de transação.

Disal Seguros

A Disal Seguros, apresentará, na ExpoFenabrave, seu 
portfólio com Seguro Saúde, Odontológico, Prestamista, 
Vida em Grupo, Automóvel e Multirrisco. O destaque 
será o lançamento da plataforma Multicálculo para 
Automóvel e também o Seguro Multirrisco com cobertura 
All Risk (RC Garagista e RD Pátio em uma única verba).

Incgroup

Oferecemos, para sua oficina, sistemas que 
aumentam a produtividade, confiabilidade no 
processo, maximizando os lucros da empresa. 
Durante a ExpoFenabrave, pretendemos criar novos 
relacionamentos e manter os já existentes. Compartilhar 
novas tecnologias e entender necessidades do 
setor, visando a busca de soluções rentáveis.

LINX

A Linx oferece para o segmento de DMS (Dealer 
Management System) o Linx DMS, sistema 
completo, flexível e com capacidade de trabalhar 
várias marcas e setores. A solução atende as 
exigências das montadoras e possui indicadores 
necessários para a gestão total de empresa, seja 
uma grande rede ou uma única concessionária, 
multimarcas, multibandeiras ou multissetorial.

Películas LLumar

A Eastman apresentará a sua linha de películas 
automotivas ao mercado brasileiro. A empresa traz 
três produtos com diferentes funções: controle solar, 
segurança e proteção da pintura. Única fabricante no 
mundo que possui o know how de 100% do processo 
produtivo de suas películas, a Eastman oferece ao 
distribuidor e ao consumidor final a confiança de ter 
um produto com qualidade e garantia de procedência. 
Será apresentada a película automotiva LLumar®, 
o produto para controle solar AIR 80, a película 
PS8 e o produto de proteção de pintura PPF.
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Magic Brazil

A empesa, especializada em uniformes e brindes, 
apresentará uma vasta linha de produtos, totalmente 
personalizáveis às necessidades dos Concessionários, 
além de oferecer descontos exclusivos às empresas 
que fecharem negócios durante o evento.

Lus Ferramentas

A LUS oferece ferramenta manual, equipamentos 
hidráulicos, equipamentos pneumáticos, ferramentas 
especiais, equipamentos para limpeza, EPI e 
padronização, conforme a montadora/fábrica 
exige em seu setor de pós-venda. Somos únicos e 
exclusivos evento, neste ramo de atividade, voltado 
diretamente para Concessionários automotivos.

MSXI

Soluções Técnicas - Suporte Técnico, Engenheiros 
de Campo, aprovação prévia, boletins de serviços, 
homologação; Soluções de Varejo - Desenvolvimento 
da Rede de Distribuidores, Vendas de Serviços/ 
Peças e Acessórios; Soluções de Garantia - Análise 
de Garantia, Auditoria de Garantia, Indicadores de 
Processos de Garantia, Processamento de Garantia, 
Terceirização do processos de Garantia e; Soluções 
de Treinamento - Desenvolvimento de Treinamento, 
Consultoria de Treinamento, Gestão de Treinamento, 
Entrega de Treinamento – Sala de aula & e-learning.

NBS Informática

A NBS vai mostrar a versão completa do CRM Gold e 
do NBS Mobile. A CRM GOLD tem feito muito sucesso 
junto aos clientes, sendo uma plataforma de Vendas 
WEB, integrando CRM, Mesa de F&I e Avaliação de 
seminovos e Agregados. O NBS Mobile, roda em 
todos os dispositivos (Celularm Tavblet, Notebook) 
e todos os sistemas operacionais (Android, iPhone), 
e tem aplicações em todas as áreas de vendas, com 
destaque para: Avaliação de seminovos, Aprovação 
de Propostas, Entrega de Veiculos, Consulta de 
Estoque, Indicadores, Funil de Vendas, Agenda, etc.

Reweb

A Reweb é uma empresa multinacional brasileira 
focada em geração de leads, presente em 6 países e 
com mais de 1.000 clientes ativos no setor de Small 
and Medium Business ao longo do continente. A 
agência oferece gestão completa de marketing digital 
e serviços destinados a captação de potenciais clientes, 
utilizando ferramentas pioneiras na conversão de leads, 
gestão de qualidade/controle/tráfego de resultados e 
mensuração de mídias.  Com expertise significativa no 
mercado nacional ao Segmento Automotivo, atende 
mais de 3 mil lojas em todo território nacional.

Search Optics Brasil

A ExpoFenabrave marca o lançamento da Search Optics 
no Brasil, e este é o momento ideal para apresentarmos 
nossas soluções para que Concessionários tenham 
os melhores resultados, como a Plataforma de 
Marketing Digital, Criação de web sites, Integração 
de estoques com portais, Gerenciamento de 
campanhas de anúncios patrocinados com tecnologia, 
Otimização de sites (SEO), Gerenciamento de mídias 
sociais, Email marketing e Sistema de Business 
Intelligence com Rastreamento de Chamadas.
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TOTVS

Apresentaremos nossas soluções DMS para veículos 
quatro rodas, motos, caminhões, pesados, máquinas 
agrícolas e tratores, autopeças, car centers e oficinas 
e afins, integradas ao backoffice especialista e EDI´s 
com as montadoras como Massey Ferguson, Mitsubishi, 
VW, Scania, John Deere, Valtra, Chery, Land Rover, 
entre outros. Além de mobilidade, BI e plataforma 
de colaboração de produtividade integradas. 
Apresentaremos ofertas com condições especiais 
para fechamento na semana da ExpoFenabrave, 
com a presença de nossos especialistas para 
demonstrações, esclarecimentos e negócios.

VIN-MARK do Brasil

A ExpoFenabrave, maior evento do setor da América 
Latina e o segundo maior do mundo será a oportunidade 
para apresentarmos aos Concessionários o nosso negócio 
e o nosso produto, VIN-MARK, que além de auxiliar na 
inibição do roubo de veículos, de qualquer segmento, traz 
lucros adicionais para os empresários da distribuição.

TM

TeleCheque – MultiCrédito

Durante a ExpoFenabrave, a MultiCrédito apresentará 
o TeleCheque - Primeiro serviço nacional de 
informações sobre cheques. Com mais de 30 anos 
de atuação, tornou-se referência no mercado como 
a maior prestadora de serviços de garantia de 
cheques e análise de crédito; e o MultiCrediário, que é 
especialista em crédito e no fortalecimento de soluções 
para pagamentos por meio de crediário/boleto. O 
objetivo de aumentar as vendas exige segurança e 
agilidade no momento da concessão do crédito.

Syonet

O Syonet CRM abrange todos os departamentos da 
concessionária. E em função da grave crise econômica 
desenvolvemos recursos onde, em determinadas fases 
do processo de relacionamento, o CRM trabalha sozinho, 
sem intervenção humana. Isso permite reduzir pessoas 
e manter a mesma eficiência e eficácia. Lançaremos a 
metodologia PMB_AMC, que reduz custos e mantém 
a empresa lembrada pelos clientes. A Mobilidade e a 
convergência com a Internet também serão destaques.

Sigma Soluções

Estamos introduzindo nova metodologia de elaboração 
de estratégias personalizadas para ações de vendas 
de consórcios em concessionárias de veículos 
automotores em geral, com foco em resultados e 
minimização de custos, incluindo levantamento de reais 
possibilidades de aumento das vendas por intermédio 
do consórcio como forma de aquisição de bens.

SNG Brasil

A SNG Brasil levará, para a ExpoFenabrave, seu produto 
de Garantia Mecânica para seminovos, equivalente 
de fábrica. Este produto oferece, como vantagem ao 
Concessionário, processos simples e eficazes na análise, 
retenção de cliente final para o pós-venda, rapidez no 
pagamento das reparações, plataforma de contato 
ativa para bases de clientes, além de campanhas e 
produtos personalizados de incentivo da SNG.
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Espaço Fenabrave

No espaço, a entidade abrigará pontos de 
atendimento para divulgação dos produtos e 
serviços oferecidos às Associações de Marca e 
Concessionários filiados, como a Universidade 
Fenabrave, Inteligência de Mercado, Revista 
Dealer e PAC, além de contar com um espaço 
FENACODIV de Sustentabilidade, por meio do 
qual serão oferecidas orientações sobre como 
adequar uma concessionária às leis ambientais.

Além desses espaços, o stand abrigará 
o International Lounge, destinado a 
receber as delegações estrangeiras que visitarem o evento, e contará com área recreativa, com 
desenhos para colorir, especialmente criada para gerar maior interatividade com o público.

O ambiente contará, ainda, com imagens especiais em comemoração aos 50 Anos 
da Fenabrave e o serviço de buffet oferecerá cardápio especial, com quitutes e 
bebidas personalizados do setor. Visite o stand e seja muito bem-vindo!

Realizadora e anfitriã do evento, a Fenabrave contará 
com o seu tradicional espaço na ExpoFenabrave.
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A rede de concessionárias da Foton Caminhões 
está em plena expansão. Cerca de 50 empresários 
já aderiram ou estão em processo de adesão 
à marca Foton, que deve se tornar nos próximos anos 
uma das principais montadoras de caminhões do Brasil. 
Seus veículos contam com excelente 
custo x benefício, alto padrão de qualidade 
e componentes de renome internacional.

SER PARCEIRO
DA MAIOR 
MONTADORA 
DE CAMINHÕES 
DO MUNDO. 
ISSO SIM É TER 
VISÃO DE FUTURO.

VENHA FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA DE SUCESSO!
Visite nosso stand ou entre em contato: 0800 770 4361
concessionaria@fotonmotors.com.br
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apoio jurídico

Visando a redução de despesas e, consequentemente o equilíbrio das contas públicas, no 
apagar das luzes de 2014, a Presidente da República editou a Medida Provisória nº 665, 
alterando as regras para concessão do Seguro Desemprego, previstas na Lei nº 7.998/90.

A citada Lei nº 7.998/90 estabelecia que o trabalhador, 
dispensado sem justa causa, teria direito ao benefício 
do Seguro Desemprego se tivesse “recebido salários 
de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, 

relativos a cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data 
da dispensa” (inciso I do art. 3º da Lei) e ainda que tivesse “sido 
empregado de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada ou 
ter exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma, 
durante pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses (inciso II do 
art. 3º da Lei).

Assim, teria direito ao benefício o empregado que tivesse 
trabalhado ao menos 15 meses nos últimos 2 anos e que tivesse 
trabalhado nos 6 meses anteriores à dispensa. O trabalhador, ainda, 
não poderia ter outra fonte de renda, nem receber benefício pre-
videnciário. Tal previsão se aplicava a qualquer pedido de Seguro 
Desemprego, fosse ele o primeiro, segundo ou qualquer outro.

Com a edição da Medidao Provisória nº 665/14, houve a altera-
ção desses prazos, inclusive com variação de prazos para o primeiro, 
segundo e terceiro ou subsequentes pedidos. E também variação da 
quantidade de parcelas.

Dessa forma, de acordo com a MP em comento para o primeiro 
pedido o trabalhador teria que ter trabalhado 18 meses nos últimos 
24 meses anteriores à dispensa; para o segundo pedido o trabalhador 
teria que ter trabalhado 12 meses nos últimos 16 meses e a partir do 
terceiro pedido o trabalhador teria que ter trabalhado nos 6 meses 
anteriores à dispensa. Enquanto a Medidao Provisória nº 665/14 
não havia sido analisada para ser ou não convertida em lei, esses 
foram os prazos que vigoraram.

Essa Medida Provisória foi convertida na Lei nº 13.134/2015, 
em 16 de junho, com algumas alterações, tanto em relação aos perí-
odos de trabalhado necessários à obtenção do benefício, quanto pela 
inclusão de outro requisito para aquisição do direito ao benefício. 
Continuou em vigor, a previsão de que o trabalhador não poderia 
ter outra fonte de renda, nem receber benefício previdenciário.

Após a publicação da Lei 13.134/15, para o primeiro pedido de 
Seguro Desemprego o trabalhador tem que ter trabalhado 12 meses 
nos últimos 18 meses anteriores à dispensa; para o segundo pedido 
o trabalhador tem que ter trabalhado 9 meses nos últimos 12 meses 

As novas regras para 
o seguro desemprego 

e a partir do terceiro pedido o trabalhador teria que ter trabalhado 
nos 6 meses anteriores à dispensa. Mais uma vez continuou em 
vigor, a previsão de que o trabalhador não poderia ter outra fonte 
de renda, nem receber benefício previdenciário

Houve, ainda, alteração no número de parcelas a serem pagas, a 
cada solicitação, de acordo com o tempo de serviço do trabalhador. 
Na primeira solicitação, terá direito a 4 parcelas se tiver trabalhador 
de 12 a 23 meses no período aquisitivo e 5 parcelas, se tiver tra-
balhado ao menos 24 meses nesse período aquisitivo; na segunda 
solicitação, terá direito a 3 parcelas se tiver trabalhador de 9 a 11 
meses no período aquisitivo, 4 parcelas se tiver trabalhador de 12 a 
23 meses no período aquisitivo e 5 parcelas, se tiver trabalhado ao 
menos 24 meses nesse período aquisitivo e, finalmente para o tercei-
ro pedido em diante terá direito a 3 parcelas se tiver trabalhador de 6 
a 11 meses no período aquisitivo, 4 parcelas se tiver trabalhador de 
12 a 23 meses no período aquisitivo e 5 parcelas, se tiver trabalhado 
ao menos 24 meses nesse período aquisitivo.

Porém, com a Lei, foi criado outro requisito (no inciso VI 
do art. 3º da aludida lei), determinando que para ter direito ao 
benefício o trabalhador comprove matrícula e frequência em curso 
de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional 
habilitado pelo Ministério da Educação. Isso deve ajudar na ob-
tenção, mais rápida, de nova e, possivelmente, melhor colocação 
no mercado de trabalhado. Cabe ressaltar que esse curso não gera 
custos ao trabalhador.

Para o ano de 2015 os valores devidos a título de seguro desem-
prego serão calculados da forma abaixo demonstrada:

1. Para trabalhadores que ganharam até R$ 1.222,77 nos três 
meses anteriores à demissão, o benefício vai corresponder 
ao valor do salário mensal multiplicado por 0,8.

2. Para trabalhadores que recebiam entre R$ 1.222,77 e  
R$ 2.038,15 o benefício vai corresponder a R$ 978,22 
e mais 0,5 (5 décimos) do que exceder R$ 1.222,77.

3. Para a média salarial superior a R$ 2.038,15, o valor da 
parcela será de R$ 1.385,91. 

Sérgio Schwartsman

Sérgio Schwartsman,  Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  
É responsável pelo atendimento à área trabalhista da Lopes da Silva & Associados – Sociedade de Advogados. 

Soluções para Gestão Visual

Gestão de pós venda

Agora é a hora
do pós venda!

Ligue agora!Leitores Dealer têm desconto!
As grandes marcas confiam na Isoflex:

www.isoflex.com.br

(41) 3677.4700

Só a  Isoflex tem:

- os melhores preços;
- a melhor qualidade;
- patente requerida sobre o sistema de escaninhos dos quadros.
- presença em toda a América Latina!
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