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COM QUE
COMBUSTÍVEL
EU VOU?
Realidade em outros países, veículos elétricos e híbridos ainda contam
com poucos e localizados incentivos no Brasil. No contraponto, o País
tem, a seu favor, uma indústria de biocombustível bem desenvolvida.
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sua gestão e comenta os planos da entidade.
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B3. INTEGRAMOS
PARA POTENCIALIZAR.
Empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial,
a B3 nasce para integrar o mercado e potencializar negócios.
B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão.
B3: o resultado da combinação entre a BM&FBOVESPA e a CETIP.
Saiba mais em B3.COM.BR

editorial

Um ano melhor para todos!
Por Alarico Assumpção Júnior

À

s vésperas de encerrar o ano de 2017, que mostrou-se desafiador, mas menos duro do que os
dois últimos, tenho a certeza de estarmos diante de novas e melhores perspectivas para o Setor
da Distribuição de Veículos, no Brasil.
Quando assumi, em 2015, a Presidência da FENABRAVE, não imaginei a dureza de nossa
travessia até os dias atuais. Certamente, esse foi um dos mais difíceis triênios já enfrentados
por nossa Federação, mas conseguimos, com base na união e retidão de objetivos, realizar importantes ações e
sair mais fortalecidos.
É certo que, lamentavelmente, perdemos mais de 1.800 concessionárias, que deixaram de operar e, com
elas, reduzimos 170 mil empregos diretos em nosso setor. Uma morte sem dignidade e que marcará o nosso
Setor e a maior crise, econômica e política, já vivida por nosso País nos últimos 50 anos.
No entanto, já estamos percebendo, nos últimos meses, que a recuperação está
acontecendo, de forma gradual e contínua. Tivemos o início de operação de 566 concessionárias, o que reduz nosso déficit. A maioria dos segmentos automotivos está crescendo, dando mostras de que o ano de 2018 será promissor, ainda que moderadamente.
Podemos dizer que quem sobreviveu à tempestade, e à difícil travessia da crise,
tornou-se mais forte e mais alerta sobre os cuidados que devemos ter na gestão de nossas
empresas e equipes, da mesma forma como devemos estar atentos às mudanças que
estão acontecendo em nosso mercado e que nos provoca a necessidade de adaptação,
rápida e eficiente, para que possamos fazer parte do Futuro do Negócio do Setor da
Distribuição Automotiva.
Apesar de todas as vicissitudes enfrentadas, encerro meu primeiro mandato, na
ENTREVISTA
Presidência da FENABRAVE, com o sentimento de dever cumprido, honradamente,
em benefício do nosso Setor, sendo mais fração do que indivíduo nesta vida associativa
que abracei há mais de 35 anos.
Talvez por esta razão, tenha sido digno da confiança de meus pares, Presidentes de Associações de Marca,
que me reconduziram ao cargo por mais um mandato.
Entre os anos de 2018 a 2020, continuarei, ao lado das Lideranças do nosso Setor, lutando para que o Brasil
siga o melhor caminho, embora, talvez, não o mais fácil. Que seja possível realizar as Reformas (Previdenciária,
Tributária e Política) que o nosso País precisa para nos consolidar no caminho do desenvolvimento.
O futuro nos exigirá resiliência, num mundo que está, cada vez mais digital. Porém, que jamais nos esqueçamos que os relacionamentos serão, sempre, humanos.
Que possamos estar juntos, em 2018, ainda mais próximos, concretizando novas e melhores conquistas.
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O sucesso da Universidade
WEB Fenabrave
Lançada no início de 2017, com o objetivo de modernizar as
ações educacionais da entidade, a Universidade WEB Fenabrave
encerra seu primeiro ano de atividades, exclusivamente online,
acumulando sucesso e excelentes resultados. “Os cursos oferecidos pela internet estão totalmente alinhados com a necessidade
do dia a dia dos colaboradores das Redes de Distribuição Automotiva, visando, sempre, a capacitação contínua”, garante Valdner
Papa, coordenador dos Projetos Educacionais da FENABRAVE.
A expectativa inicial da entidade era receber 800 alunos para
o primeiro trimestre de aulas, porém, nos primeiros 30 dias, foram enviadas 1.200 matrículas. Atualmente, a Universidade WEB
Fenabrave oferece mais de 50 cursos, além de promover mesas
redondas sobre melhores práticas e outros temas, contando com a
participação de especialistas no Setor da Distribuição de Veículos.

Ampliando o leque de atuação, a Universidade WEB fechou
acordo com algumas Associações que compõem a ALADDA Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores.
Até o momento, o conteúdo produzido será transmitido para a
Costa Rica e Chile. Acordos com Equador, Peru e Colômbia estão
em negociação.
Dentre as ações educacionais da entidade, em 2017, estão a
parceria internacional com a Florida Christian University - FCU,
que passou a oferecer graduação de Tecnólogo, Bacharelado e
Mestrado em Negócios com Ênfase em Gestão Automotiva.
A Universidade WEB Fenabrave encerra o ano com mais e 5
mil alunos inscritos, com média de 20 matrículas por curso. Se
considerados os últimos três anos, a Universidade já treinou mais
de 65 mil alunos.

Mais Informações: tel.:(11) 5582-0030/0063 www.universidadefenabrave.com.br

Encontro do Vendedor reúne
4,8 mil participantes em 2017
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 EGA- Escola
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. No total, 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.
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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 Alckmin 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.

Agenda
Acompanhe os principais eventos e ações
que estiveram na Agenda da FENABRAVE
no segundo semestre de 2017:
JULHO
• A ACREFI - Associação Nacional das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento realizou,
no dia 12 de julho, reunião/almoço dos membros
do Conselho Consultivo da entidade, encontro que
contou com representantes da FENABRAVE.

AGOSTO
O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção
Júnior, participou dos seguintes eventos:
• No dia 1º de agosto, em Uberlândia-MG, de um bate
papo sobre o segmento automotivo, durante reunião da
diretoria da TV Integração, filiada à Rede Globo local.
• Reunião do Conselho de Administração da ANAV Associação Nacional de Empresas de Aluguel de
Veículos realizou, no dia 17 de agosto, em São Paulo.
• Representantes da FENABRAVE também participaram,
em São Paulo, da 12ª Assembleia Geral Extraordinária e da
Reunião do Conselho Diretor do IQA - Instituto de Qualidade
Automotiva, da qual a Federação integra o Conselho.
• A Federação também esteve representada nas
reuniões do Instituto Atlântico, presidido por
Sérgio Reze, ex-presidente da FENABRAVE.

SETEMBRO

Rota 2030
Durante o ano de 2017, a FENABRAVE fez parte dos
Grupos Temáticos GT4: Roadmap 2030 de Segurança
Veicular - ITV, Adesão ao WP29, Centro de Segurança Veicular Independente e GT6: Desburocratização; Corredor
Logístico; Acordos Automotivos; Projeto África, todos
formados pelo Departamento das Indústrias para a Mobilidade e Logística, da Secretaria de Desenvolvimento e
Competitividade Industrial – SDCI, do MDIC.
Os Grupos seguiram a agenda das Reuniões sobre o
“Novo Ciclo da Política Automotiva e Rota 2030”, realizados no segundo semestre de 2017.
Participaram dos encontros os Vice-Presidentes da
Fenabrave, Luís Antônio Sebben e Sergio Dante Zonta,
além de Valdner Papa, Diretor de Relações com o Mercado.

• Alarico Assumpção Júnior, Presidente da Fenabrave
e o Vice-Presidente, João Batista Simão participaram,
em Hannover, na Alemanha, do IAA - a principal feira
de mobilidade, transporte e logística do mundo.
• Entre os dias 18 e 19 de setembro, aconteceu, em
Florianópolis, o 10º Congresso Estadual Fenabrave
Santa Catarina, que teve, como tema, “Acreditar e Agir
Para Crescer”. Sérgio Dante Zonta, Vice-Presidente da
FENABRAVE, representou a entidade no evento.
• No dia 12 de setembro, a FENABRAVE recebeu Marcos Vanderlei,
diretor executivo da unidade de financiamento da B3, e Marcus
Lavorato, diretor de relações institucionais da empresa, que
apresentaram a nova estrutura da unidade de financiamentos.
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OUTUBRO

Agenda
• Também no dia 12, a Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo - FIESP, promoveu, em São Paulo, encontro com
representantes de entidades, com o objetivo de discutir
medidas que possam ajudar no crescimento econômico do País.
Juntas, as entidades que estiveram representadas, empregam
mais de 30 milhões de trabalhadores. Os Vice-Presidentes
da FENABRAVE, Luiz Romero de Farias, Gláucio José Geara e
Octávio Leite Vallejo, representaram a entidade no evento.

• O Banco Central do Brasil, promoveu no dia 2 de outubro, em
sua sede, em São Paulo, reunião técnica com a FENABRAVE, para
apresentação dos dados do Setor da Distribuição de Veículos.
• A ABAC- Associação Brasileira de Administradoras de
Consórcios, celebrou, em 4 de outubro, os 50 anos da
entidade, em jantar realizado em São Paulo-SP, e a FENABRAVE
foi representada pelo Vice-Presidente Carlos Porto.
• A Regional FENABRAVE/SINCODIV- Mato Grosso realizou,
no dia 6 de outubro, em Cuiabá, o 1º Encontro Fenabrave
MT, que teve, como tema, “Concessionárias do Futuro –
Excelência é Ir Além”. Luís Antônio Sebben, Vice-Presidente
da Fenabrave, representou a entidade no evento.

• No dia 13 de setembro, em São Paulo, Valdner Papa, Diretor
de Relações com o Mercado, ministrou palestra no XIII Fórum
Nacional do Setor de Locação de Veículos, promovido pela
Abla (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis),
e apresentou o tema “Como locadoras, montadoras e
as concessionárias podem buscar negócios juntas”.
• Nesta mesma data, representantes do Conselho
Deliberativo e Diretoria Executiva da FENABRAVE se
reuniram, na sede da entidade, para tratar de assuntos
de interesse do Setor da Distribuição de Veículos.
• Flávio Meneghetti, membro do Conselho de Ex-Presidentes,
representou a FENABRAVE na Convenção Anual da AADA
(Australian Automotive Dealer Association), realizada
nos dias 19 e 20 de setembro, em Sidney, na Austrália.
Na ocasião, Meneghetti ministrou palestra sobre o
“Mercado de veículos automotores no Brasil”.
• No dia 25 de setembro, Alarico Assumpção Júnior, Presidente
da FENABRAVE, ministrou palestra de encerramento em evento
destinado aos Sucessores da Rede Volkswagen, promovido na
Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen - Assobrav.
• Em 28 de setembro, o Vice-Presidente da FENABRAVE,
Octávio Leite Vallejo, representou a entidade durante o
58º Encontro Nacional dos Detrans - END, em São Paulo.
• Entre os dias 29 e 30 de setembro, o Presidente da FENABRAVE,
Alarico Assumpção Júnior, esteve no Estado da Paraíba, onde
realizou coletiva de imprensa,
participou de audiência com o
Governador do Estado, Ricardo
Coutinho, e do III Congresso
Mundial sobre Educação
Global Inteligências Humanas
e Construção da Cidadania,
durante o qual realizou palestra sobre “Administração e
Responsabilidade Social nas Empresas do Século XXI” e
recebeu o Prêmio Augusto Cury de Educação, por sua liderança
na atuação e projeto da Universidade WEB Fenabrave.
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• Marcelo Cyrino, Vice-Presidente da FENABRAVE,
representou a entidade, no dia 9 de outubro, no painel
“O papel da qualidade no pós-venda”, realizado durante
o 5º Fórum IQA – Instituto de Qualidade Automotiva.
• O Presidente da Fenabrave recebeu, no dia 10 de outubro, na
sede da entidade, em São Paulo, Frédéric Drouin, presidente
da Jaguar Land Rover, e o diretor da marca, Divanildo
Albuquerque. Na ocasião, também participou Francisco
Ferraz Magalhães, Presidente da Associação Brasileira dos
Concessionários Land Rover e Jaguar - ABRALAND.
• O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
- MDIC, realizou, no dia 11 de outubro, em Brasília,
reunião plenária do ‘Rota 2030 Mobilidade e Logística’,
com os representantes dos setores público e privado.
Na ocasião, a Fenabrave esteve representada pelo vicepresidente da entidade, Luís Antônio Sebben.
• No dia 16 de outubro, em São Paulo, o Presidente da
FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, compôs o palco
da solenidade de abertura da 21ª FENATRAN – Salão
Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas.
• Gláucio José Geara, Vice-Presidente da FENABRAVE, foi um dos
palestrantes do evento CMS Business Revolution, realizado pela
empresa CMS no Brasil, no dia 23 de outubro, em São Paulo.
Com o tema ‘ AUTOFINANCE - Tendências disruptivas e o futuro
do mercado de financiamento e recuperação de automotivos
no Brasil’, o evento recebeu representantes do mercado de
crédito, bancos, financeiras, varejo e sistema/tecnologia.

FREMOB- Parlamentares
reafirmam apoio ao Setor
Em comemoração aos dois anos de atuação da FREMOB, a FENABRAVE,
promoveu, no dia 4 de outubro, um Café da Manhã que reuniu mais de 60
participantes em Brasília-DF. Estiveram presentes, as lideranças da entidade, representantes das Associações de Marca
de todos os segmentos, os Vice-Presidentes e
Regionais/Sincodivs Fenabrave.
Na abertura do evento, realizado no restaurante do Congresso Nacional, o Presidente
da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior,
reiterou a importância do Setor da DistribuiAlarico Assumpção Jr. e
ção de Veículos e da atuação da FREMOB para
Herculano Passos
o desenvolvimento do País. “Ainda que a crise
tenha provocado a perda de mais de 1.300 concessionárias, e comprometido milhares de empregos, permanecemos confiantes e, acima de tudo,
conscientes de nossa responsabilidade junto ao Brasil e à nossa Nação.
Por estas razões, a atuação da FREMOB torna-se tão importante, seja na
defesa de leis já existentes ou mesmo na oposição a Projetos de Lei que
poderiam, se aprovados, comprometer a sobrevivência das concessionárias de veículos e os empregos do setor”, reforçou.
O Presidente da Frente Parlamentar, Deputado Herculano Passos, destacou que o trabalho da FREMOB é, justamente, “atuar para que Projetos de
interesse do Setor tenham tramitação favorável, ou seja, rejeitar os que
são prejudiciais e aprovar os que são benéficos.

• A Federação Nacional das Associações de Revendedores de
Veículos Automotores - Fenauto, entidade que representa as
Revendas e Lojistas de veículos seminovos e usados no Brasil,
promoveu, no dia 24 de outubro, seu 6º Congresso, que contou
com a participação, em vídeo, do Presidente da Fenabrave.
• A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou,
em 31 de outubro, em Brasília, o seminário “O futuro do
Etanol na Rota 2030”, que discutiu a incorporação do
combustível no Programa Rota 2030, além de estimular
avanços tecnológicos que garantam a competitividade do
veículo movido a etanol, no contexto das novas tecnologias
de propulsão. O Vice-Presidente da FENABRAVE, Luís
Antônio Sebben, representou a Federação no evento.
• O Conselho Jurídico da FENABRAVE, composto por
representantes das Associações de Marca, manteve
suas reuniões mensais, na sede da Federação,
durante os meses de junho a outubro.

Sucesso no
lançamento do
28º Congresso &
ExpoFenabrave
Com expectativas de superar o sucesso do evento de 2017, a
FENABRAVE lançou, no dia 25 de outubro, o 28º Congresso &
ExpoFenabrave. O evento foi realizado na sede da entidade, para
cerca de 60 convidados, representantes de potenciais empresas
expositoras. O maior evento do Setor de Distribuição de Veículos
da América Latina já tem data e local – 7 e 8 de agosto de 2018,
no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Reserve sua Agenda!
Alarico Assumpção Júnior, Presidente da entidade, ressaltou que
a decisão de realizar o evento de 2017 no Transamérica permitiu
vantagens como a realização das palestras e da feira no mesmo
pavimento, o que gerou facilidade e entrosamento entre os visitantes e expositores. “Foi uma estratégia acertada. Essa integração
funcionou muito bem. Aproximamos as pessoas, facilitamos o
fluxo e ainda potencializamos a geração de negócios”, comentou.
Valdner Papa, Diretor de Relações com o Mercado e Coordenador Temático do evento, falou sobre a avaliação criteriosa da
FENABRAVE na escolha dos temas conteúdo e palestrantes do
Congresso. Segundo o Diretor, a expectativa para 2018 é receber
quatro mil participantes durante os dois dias do evento. “Com
certeza, o maior evento do Setor na América Latina deve bater
novos recordes de público, de expositores e de geração de negócios”, conclui Papa.
A área de exposição também deve ser maior na próxima edição
da ExpoFenabrave, segundo Leandro Lara, Diretor de eventos da
Reed Exhibitions, empresa organizadora do evento. Lara apresentou os excelentes índices de satisfação obtidos nas pesquisas com
participantes e expositores em 2017, e antecipou que a equipe já
está preparando boas novidades para o evento de 2018.
Durante o lançamento, alguns expositores reservaram espaço
na próxima edição da feira, ampliando a área de seus estandes.
É o caso da Autoavaliar, que participa do evento desde 2015 e,
segundo o diretor Daniel Nino, a empresa apresentará novidades
durante o evento. “Teremos uma área maior em 2018 e apresentaremos novidades aos clientes. Acreditamos nesse evento como
sendo o melhor lugar para se fazer negócio no setor”, conta Nino.
A DealerNet, que já acumula 15 participações no Congresso &
ExpoFenabrave, também já reservou sua área. Para Marcos Lima,
Diretor de Relacionamento, a edição de 2018 será ainda melhor,
pois o mercado está retomando o crescimento e, com isso, o clima
está mais positivo para os negócios.

Revista Dealer
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NOVEMBRO
• Carlos Porto, vice-presidente da Fenabrave, representou
a entidade durante o “EICMA 2017: As inovações do ano”,
feira especializada no segmento de motocicletas, que
aconteceu de 7 a 12 de novembro, em Milão, na Itália.
• O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal
Federal, recebeu a Comenda Barão do Serro Azul, honraria
máxima da Associação Comercial do Paraná, no dia 10
de novembro, em Curitiba. Na oportunidade, estiveram
presentes o Vice-Presidente da FENABRAVE, João Batista
Simão e o Diretor de Relações Institucionais e ex-governador
do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho.
• O presidente da FENABRAVE, Alarico
Assumpção Júnior, foi homenageado
pela ASSOHONDA - Associação
Brasileira de Distribuidores Honda, com
a COMENDA SOICHIRO HONDA, no dia
12 de novembro, em São Paulo. Criada
em 2015, a COMENDA presta homenagem a pessoas e
entidades que, direta ou indiretamente, contribuíram para o
engrandecimento e divulgação do segmento de duas rodas.
• Em 13 de novembro, o Vice-Presidente Carlos Porto, representou
a FENABRAVE na Abertura Oficial do Salão Duas Rodas, em SP.
• A Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai
realizou, entre os dias 15 e 19 de novembro, no Hard
Rock Resort, na Riviera Maya - no México, o “ABRAHY
Encontro 2017”, que contou com a participação do
Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior.
• A FENABRAVE esteve representada no evento promovido
pela ACREFI - Associação Nacional das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento, em 21 de novembro,
em São Paulo. O 12º SIAC Seminário Internacional
ACREFI teve, como tema, “Brasil, Tempo de Crescer”.
• Alarico Assumpção Júnior recebeu uma
homenagem e dois títulos, em 25 de
novembro, em Araxá - MG. O primeiro,
‘MÉRITO EMPRESARIAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS’, foi concedido pela FEDERAMINAS
- Federação das Associações Comerciais e
Empresariais do Estado de Minas Gerais.
O segundo, ‘EMPRESÁRIO DO ANO DA
CIDADE DE ARAGUARI’, foi concedido pela ACIA - Associação
Comercial e Industrial de Araguari, sua cidade de origem,
durante evento realizado no Tauá Grande Hotel Termas.
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• A ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis,
realizou em 28 de novembro, em São Paulo, o Jantar de
Confraternização da entidade. Na ocasião, o Vice-Presidente da
FENABRAVE, José Maurício Andreta Jr. representou a entidade.
• Cumprindo o calendário anual de reuniões, a
FENABRAVE realizou, no segundo semestre de 2017,
encontros com os representantes das Associações
de Marca de todos os segmentos automotivos.

Prefeitura de São Paulo
mobiliza setor
No segundo semestre deste ano, a Fenabrave, em conjunto com
entidades como Anfavea, Sindipeças, CPTRAN e CET, participou
de diversos encontros na Prefeitura de São Paulo, para tratar de
possíveis parcerias visando a melhoria da mobilidade e segurança
no trânsito. As reuniões aconteceram com o Prefeito da Cidade,
João Dória, com o Secretário Municipal dos Transportes, Sérgio
Avelleda e com o Presidente da CET, João Octaviano Machado
Neto, dentre outros representantes da administração municipal.
Os contatos com a Prefeitura foram iniciados a partir do almoço,
oferecido pela FENABRAVE ao Prefeito, durante o 27º. Congresso & ExpoFenabrave, em agosto, e durante o 9º Prêmio CET de
Educação de Trânsito, promovido pela Secretaria de Mobilidade
e Transporte/CET, em setembro, e do qual a Federação foi convidada a participar.

Renovação nas lideranças
• O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos
do Espírito Santo - SINCODIV/ES, realizou, em 29 de novembro,
em Vitória-ES, a Festa de Confraternização da entidade. Na ocasião, o 1º Vice-Presidente da FENABRAVE, Luiz Romero de Farias,
representou a entidade.
• Em 28 de novembro, em Brasília-DF, aconteceu a confraternização e posse da Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do
Sincodiv/DF - Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de
Veículos do Distrito Federal. Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, prestigiou o evento.
• Luís Antônio Sebben, Vice-Presidente da FENABRAVE, representou
a entidade na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria para a gestão
2017/2020, do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de
Veículos no Estado do Paraná, SINCODIV/PR, dia 8 de dezembro.
• Shirley Luiza de Oliveira Leal foi reeleita Presidente do SINCODIVGO para a gestão 2017/2020, no dia 1 de dezembro, em GoiâniaGO. Na ocasião, o Vice-Presidente da FENABRAVE, Marcelo
Nogueira Ferreira, representou a entidade.

Alarico Assumpção Júnior é reeleito
Presidente da Fenacodiv e Fenabrave
Em Assembleia Geral, realizada no dia 5 de outubro, na Sede da FENABRAVE, em São
Paulo, os Presidentes de SINCODIV´s reelegeram Alarico Assumpção Jr. para Presidente
da FENACODIV - Federação Nacional das Concessionárias de Veículos, para a gestão do
período 2017-2020.
Já no dia 23 de novembro, também em Assembleia Geral Eleitoral, os Presidentes das
Associações de Marca, filiadas à entidade, o reelegeram para Presidente da FENABRAVE. A nova gestão compreenderá o triênio 2018-2020 e tomará posse, oficialmente,
dia 1º de janeiro de 2018. Veja, em entrevista nesta edição, o Balanço do último triênio
(2015-2017).

Herculano Passos

Durante o almoço de Confraternização e Reeleição, realizado no Clube Jockey, em SP,
participaram, além das lideranças do Setor, autoridades políticas, como o ex-Governador
do Estado de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, o Presidente da FREMOB, o Deputado
Herculano Passos, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de SP, Dr. Marcos
Monteiro (representando o Governador Geraldo Alckimin), o Secretário Municipal de
Mobilidade e Transporte da Prefeitura de São Paulo, Sérgio Avelleda (representando
o Prefeito João Dória), e o Presidente da CET- Companhia de Engenharia de Tráfego,
João Otaviano.
O Presidente da República, Michel Temer, não pôde comparecer ao almoço, mas encaminhou mensagem ao Presidente da FENABRAVE, por sua reeleição ao cargo.

Almoço de Confraternização e Reeleição

Sérgio Avelleda

Alarico Assumpção Júnior

Marcos Monteiro

Diretoria FENABRAVE para o triênio 2018-2020

Eventos mobilizam ALADDA no semestre
O presidente da FENABRAVE e da ALADDA - Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores,
Alarico Assumpção Jr., participou de Assembleia da entidade que representa as Associações Nacionais
de Concessionários de 19 países, em diversos eventos promovidos no segundo semestre.
• Em outubro, o encontro foi realizado na Cidade do México, nos dias 18 e
19, durante o Foro Automotor AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (foto abaixo). Neste evento, também participaram
Luiz Eduardo de Barros Cruz e Guião, Presidente da ASSOBRAV (Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen) e Daniel Kelemen, Presidente
da ABRAHY (Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai).

• Em novembro, Assumpção Júnior, acompanhado de Octávio Leite Vallejo,
Vice-Presidente da ALADDA, e de Valdner Papa, Diretor de Relações com
o Mercado da FENABRAVE, visitaram o Paraguai, onde foram recebidos na
sede da CADAM - Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias, pelo presidente Juan Pecci Miltos e pela diretoria da entidade, além
do Vice-Ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Sr. Oscar Stark.
• No dia seguinte, a delegação seguiu para a Argentina, onde visitou a
sede da ACARA - Asociación de Concesionarios de Automotores de La
Republica Argentina, e foi recebida pelo presidente da entidade, Alvarez
Dante e pela diretoria da entidade.
• Nos dias 13 e 14 de dezembro, em Lima, no Peru, a reunião da ALADDA
foi realizada durante o Encontro Automotivo, promovido pela AAP Asociación Automotriz del Perú. Estiveram presentes: Paulo Matias,
Presidente da ABRAFOR - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford
Caminhões, os Vice-Presidentes da FENABRAVE, Sérgio Dante Zonta e
Samir Dahas Bittar - este que, em janeiro de 2018, além de Vice-Presidente da FENABRAVE, assumirá, também, a Vice-Presidência da ALADDA.

Revista Dealer
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Reeleito Presidente da
Fenabrave para o triênio 2018-2020,
Alarico Assumpção Júnior faz um balanço
de sua última gestão e comenta os
planos da entidade em prol do Setor da
Distribuição de Veículos no Brasil.

Alarico Assumpção Júnior

Muito mais
pela frente!
Em Assembleia Geral, realizada no dia 23 de novembro, na Sede da FENABRAVE, em São Paulo, os
Presidentes das Associações de Marcas, filiadas à entidade, reelegeram Alarico Assumpção Júnior para
Presidente da Federação. O líder foi eleito por aclamação, numa vitória histórica para a entidade. A nova
gestão compreenderá o triênio 2018-2020 e tomará posse, oficialmente, dia 1º de janeiro de 2018.
No início do primeiro trimestre de 2018, a FENABRAVE irá publicar o Relatório de Gestão do último
Triênio, como é tradição da entidade ao final de cada mandato. Mas, nesta edição da Revista Dealer,
Assumpção Júnior antecipa parte do conteúdo deste Relatório, lembrando os pilares que pautaram
sua atuação na liderança da FENABRAVE e do Setor entre 2015 e 2017, e comenta sobre algumas
diretrizes futuras, que começarão a ser traçadas por ele e pela Nova Diretoria Executiva, já em 2018.
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Revista Dealer: Sua gestão foi marcada
por uma das maiores crises econômicas
e política que o Brasil já viveu. Analise
os desafios que marcaram sua gestão.
Alarico Assumpção Júnior: Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos hoje
reunidos para falar do quanto já foi feito pela
FENABRAVE em prol do nosso Setor, sempre
contando com o apoio de todos, entre Associações
de Marca, minha Diretoria Executiva, Regionais e
Sincodiv´s, pelos nossos parceiros e, também, dos
colaboradores e assessores externos da Federação.
Tenho certeza de que nada fazemos sozinhos e o resultado do meu trabalho é composto por inúmeras
mãos, que se uniram por um único propósito, de
levar o Setor e as Redes de Distribuição a melhores
patamares, tanto políticos como empresariais.
Quando assumi a presidência da FENABRAVE,
em 2015, não imaginava quantas dificuldades
encontraria pela frente e quantos desafios teria de
superar. Infelizmente, sofremos a maior crise econômica e política do brasil dos últimos 50 anos, o
que abalou, profundamente, o nosso Setor.
Perdemos mais de 1.850 concessionárias e mais
de 170 mil empregos. Uma morte sem dignidade,
como costumo dizer. Mas nós não podíamos nos
deixar abalar pelas perdas, mas, sim, pensar em
salvar os sobreviventes, tornando-os mais fortes
e saudáveis para enfrentar as turbulências deste
mercado. E assim fizemos.
Hoje, com a entrada de 566 novas empresas,
somos mais de 7 mil concessionários que, juntos,
geram 280 mil empregos diretos. Em tempos de
dificuldade, os investimentos, em algumas ações,
se tornam ainda mais importantes. E empreendemos, ainda que com caixa ajustado.

Com estrutura enxuta, porém, muito eficiente,
cumprimos toda a agenda estatutária, realizando
todas as reuniões do Conselho Deliberativo,
Diretoria Executiva, Setoriais, Regionais e
SINCODIV´s, Conselho de Ex-Presidentes e
Conselho Jurídico.
Juntos, traçamos, desde o início desta gestão,
pilares que tiveram, por objetivo, fortalecer e preparar o nosso setor para as mudanças do mercado.
Revista Dealer: Quais foram esses pilares?
Alarico Assumpção Júnior: Priorizamos ações que, em
consenso, foram escolhidas para concentrar nossas
atenções e mais alto empenho. Entre os pilares que
definimos, estiveram:
• A Representatividade Política
• A Área Educacional
• O Relacionamento e a Comunicação com
o Mercado
Para atuar nessas frentes, selecionamos os principais pontos a serem trabalhados, e os dividimos
em 10 Comissões de Trabalho, direcionadas aos
membros de nossa Diretoria Executiva.

Defesa Lei
6729/79 e
complementos
Temas tributários
e formas
impróprias de
Tributação
Renovação de
frota
Novo
relacionamento
com seguradoras

Temas que foram escolhidos
como prioritários
Transferência de
usado - custo

Comissōes de trabalho, por tema estratégico,
escolhidas pelos líderes da FENABRAVE

Defesa do crédito para
o segmento

Imagem de setor

Parcerias com
entidades afins e
relaçōes internacionais

•
•
•

Missāo social
Meio ambiente
Mobilidade

Análise de mercado

Vendas diretas

Revista Dealer: Mesmo com a necessidade
de investimentos, a FENABRAVE
reajustou, para baixo, as contribuições
das Associações de Marca?
Alarico Assumpção Júnior: Sim. Conscientes da
crise que vivíamos, nos últimos três anos, a
FENABRAVE não apenas congelou os valores da
contribuição associativa, como, em 2015, concedeu
8% de desconto às Associações de Marca.
Com grande esforço, reformamos o auditório
da nossa sede, e que sofria com terríveis infiltrações. Reformamos, também, a recepção e a
portaria da entidade, garantindo maior segurança
e conforto aos que nos visitam ou aqui trabalham.
Também aprimoramos a galeria dos Ex-Presidentes e modernizamos nosso parque tecnológico,
para que pudéssemos estar melhor estruturados
para prestar mais e melhores serviços aos nossos
associados e suas redes.
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Revista Dealer: Na esfera Política,
pode comentar as principais ações
da entidade junto ao Governo?
Alarico Assumpção Júnior: Dentro da Representatividade Política, fomos ao encontro de quem
toma as decisões em cada esfera governamental,
nos reunindo, com muita frequência, com o Presidente da República, Governadores e Ministros
de Estado, Secretarias e Órgãos Governamentais, Denatran,Prefeitos, Deputados, Senadores,
BNDES e Banco Central.
Como resu ltado, conseg uimos gra ndes
feitos. Entre eles, cito o R ENAVE- Registro
Nacional de Veículos que, com esforço conjunto
da FENABRAVE e ANFAVEA, está prestes a ser
implantado e que representará uma economia de
R$ 6 bilhões ao nosso segmento, ao ano.
Revista Dealer
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Também estamos mantendo nossos esforços,
junto a outras 19 entidades, para que seja aprovado o Programa de Sustentabilidade Veicular,
com a Renovação da Frota, que aguarda definição
do Governo.
Atuamos em outras frentes, como a Lei do
COAF sobre prevenção e lavagem de dinheiro.
Inclusive, para esclarecer as Redes sobre o assunto,
contamos com o Presidente do COAF para diversas Mesas Redondas na FENABRAVE, e publicamos várias matérias na Revista Dealer e em nossas
newsletters eletrônicas, como FENABRAVE EM
AÇÃO e FENACODIV ONLINE, reforçando
nossas ações de comunicação para disseminar
informações fundamentais ao nosso Setor.
Ainda junto ao COAF, conseguimos a inclusão
da obrigatoriedade das montadoras comunicarem
vendas diretas realizadas para empresas recém
constituídas ou com capital social ou ramo incompatível com a compra.

FENABRAVE
promoveu café
da manhã, em
Brasília-DF, para
comemorar os 2
anos de atuação
da FREMOB.

Revista Dealer: Uma das maiores e mais
antigas demandas das Assciações de Marca e
suas Redes e o desejado controle das Vendas
Diretas. O que foi feito nesse sentido?
Alarico Assumpção Júnior: Sobre Vendas Diretas,
que têm sido um mote permanente de trabalho
na FENABR AVE, conseguimos, no âmbito do
CONFAZ, consolidar o prazo mínimo para a revenda do veículo em 12 meses, com a assinatura do termo
de Autorregulamentação, com a ANFAVEA.

Aproveito para dizer a todos que esta é, e continuará sendo, uma prioridade da FENABRAVE,
no combate, sem trégua, à ilega lidade da s
Vendas Diretas que vêm sendo praticadas por
falsos frotistas.
Revista Dealer: Quais outras ações foram
realizadas em prol das Redes?
Alarico Assumpção Júnior: Conscientes das necessidades das Associações, pleiteamos a revenda dos
veículos “test drive” após 6 meses de sua aquisição,
assunto ainda em análise. Da mesma forma, sobre
as vendas a Portadores Com Deficiência, conseguimos prorrogar o programa, porém, ainda está
pendente o nosso pleito de aumentar de R$70 mil
para R$90 mil o valor do bem. Continuaremos
perseguindo esse objetivo, buscando o apoio das
entidades que defendem e representam os portadores de deficiências.
Revista Dealer: Ainda no âmbito político,
a FENABRAVE apoiou e trabalhou
para a formação da FREMOB. Qual a
importância desta Frente para o Setor?
Alarico Assumpção Júnior: Cientes de que precisávamos acompanhar as ações sobre todos os Projetos de
Lei que afetam o Setor da Distribuição de Veículos
no Brasil, contamos com a participação ativa do
Dr. Luiz Antonio Fleury Filho, para a constituição
da FREMOB – FRENTE PARLAMENTAR
MISTA EM DEFESA DA DISTRIBUIÇÃO DE

O SETOR DA
DISTRIBUIÇÃO DE
VEÍCULOS A SERVIÇO
DA MOBILIDADE
HERCULANO PASSOS • PSD – SP
2015

Capa.indd 1
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VEÍCULOS AUTOMOTORES E DA MOBILIDADE. Criada em setembro de 2015, esta
Frente foi composta por 250 parlamentares, de
vários partidos, e vem atuando em defesa do
nosso Setor.
Os dois anos de atuação da FREMOB, presidida pelo Deputado Herculano Passos, foram
retratados por nossa área de comunicação, no Relatório que todos receberam ao final da Assembleia
Eleitoral, realizada no dia 23 de novembro, da sede
da FENABRAVE.
Entre os principais feitos da FREMOB, destaco a incansável luta, atendendo ao pleito do
nosso setor, para a aprovação do Programa de
Regularização Tributária- o REFIS-, que contempla várias Emendas, apresentadas pelo Deputado
Herculano Passos, e que foram aprovadas, como a
redução de juros, multas e a ampliação dos prazos
de pagamento.
Este trabalho de aproximação e representatividade política está sendo extremamente positivo
para o nosso setor.
Revista Dealer: Um bom exemplo foi o
último Congresso &ExpoFenabrave?
Alarico Assumpção Júnior: Sem desmerecer os últimos
eventos realizados, inclusive em minha gestão, e
que reuniram mais de 3 mil participantes em cada
um, a edição 2017 foi muito marcante. Tivemos
recorde de presença de nossa classe política, contando com o Presidente da República, Michel Temer,

o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, do Governador do Estado de São Paulo,
Geraldo Alckimin, do Prefeito de São Paulo, João
Dória, além de ministros como Henrique Meirelles, Paulo Rabello de Castro, do BNDES, e outros
representantes, de peso, do governo.
Estas presenças não ocorreram por acaso, mas
demonstram o quanto a FENABRAVE e o Setor
da Distribuição de Veículos têm conquistado espaço e importância no cenário político nacional.
Revista Dealer: Dentro do pilar de
Relacionamentos, a FENABRAVE tem
trabalhado, fortemente, para manter uma
agenda positiva e permanente junto a
entidades congêneres, como ANFAVEA,
FEBRABAN, ABAC e outras. Comente.
Alarico Assumpção Júnior: Nos unimos para levar, ao
mercado, soluções conjuntas para a superação da
crise, como foi o caso do Festival do Consorciado
Contemplado, o Salão Autocaixa, ou a Ação de
Varejo junto ao Banco do Brasil.

Durante abertura
do 27º Congresso
e ExpoFenabrave,
o Presidente
da entidade
recebeu diversas
personalidades
políticas.
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Revista Dealer: Além do Brasil, a FENABRAVE
tem tido destaque internacional, também
por meio da ALADDA. Qual a importância
desta representatividade mais ampla?
Alarico Assumpção Júnior: Em 2016, fui eleito Presidente da ALADDA, a Associação Latinoamericana
de Distribuidores de Veículos, e a magnitude da
FENABRAVE ganhou novas proporções, passando
a englobar 19 países, entre os quais o Brasil.
Desde então, temos visitado vários países da
América Latina, promovendo o diálogo e a troca
de informações e experiências, fortalecendo o
Setor diante de cada governo, e compartilhando
as melhores soluções para cada país que compõe o
bloco latino-americano. Soluções que passam pelo
fortalecimento político e profissional do Setor, o
que nos leva a um dos pilares mais importantes da
FENABRAVE: o Educacional.
Revista Dealer: Por falar em projetos
Educacionais, no início de 2017, a Universidade
Fenabrave passou a ser totalmente online.
Quais forma os resultados deste avanço?
Alarico Assumpção Júnior: A Universidade Fenabrave
evoluiu, passando da tecnologia via satélite para ser
totalmente web, disponibilizando todos os cursos

Acima, encontro de representantes da
FENABRAVE com líderes do Setor da
Distribuição de Veículos canadense,
durante N.A.D.A - National Automobile
Dealer Association 2017.
Abaixo, encontro da ALLADA, no
Paraguai, em 2017.
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pela internet e ampliando o acesso e amplitude das
redes à informação.
Temos, hoje, mais de 10 mil alunos em processo de aprendizagem, mais de 60 cursos na base
da universidade. O reconhecimento da qualidade
da Universidade WEB Fenabrave transcendeu ao
Brasil e, hoje, temos o projeto implantado também
no Chile, Peru, Costa Rica, Caribe, Equador,
Colômbia E Paraguai.
Revista Dealer: E quanto às
experiências internacionais?
Alarico Assumpção Júnior: Realizamos parceria com
a Flórida Christian University, por meio da qual
adicionamos valor à Universidade WEB Fenabrave,
com a criação do curso técnico, o de graduação e
MBA em Administração, com ênfase em Gestão de
Concessionárias.
Além disso, temos promovido, desde 2015,
encontros internacionais, como os realizados na
Northwood University, os dois eventos em Orlando, com a FCU - chamados de INTERLEADERSHIP-, além de visitas técnicas, como a realizada
para o setor de caminhões, em Salt Lake City, e nas
convenções realizadas pela N.A.D.A, também nos
Estados Unidos.

Revista Dealer: Uma das ações de maior
sucesso na área Educacional têm
sido os Encontros FENACODIV de
Vendedores, Gestores e Consultores. Pode
fazer um balanço desses eventos?
Alarico Assumpção Júnior: A FENACODIV tem
promovido, a custo zero para Associações de
Marca, concessionários e alunos participantes,
com o apoio dos SINCODIV´s, os Encontros de
Vendedores e Gestores que têm, como finalidade,
ampliar a capacitação das equipes de vendas e
pós-vendas das concessionárias de todos os segmentos. Desde 2015, foram realizados 46 encontros, alcançando mais de 9 mil colaboradores, em
mais de 20 estados. Além disso, os Encontros já
arrecadaram mais de 10 toneladas de alimentos,
doados a instituições carentes, o que, sem dúvida,
comprova uma forte contribuição social do nosso
Setor a todo o Brasil.
Revista Dealer: Além da modernização
do parque tecnológico, a FENABRAVE
inovou com o lançamento do DMP Dados de Mercado Personalizados e com
a edição de relatórios e guias especiais.
Comente essa evolução e seus benefícios.
Alarico Assumpção Júnior: Voltado ao aprimoramento
dos negócios das Redes, lançamos, no ano passado,
o DMP – Dados de Mercado Personalizados, portal
que possibilita, ao Concessionário, aprofundar a
análise de seu desempenho em sua região. Temos
buscado orientar Associações e suas Redes quanto
às ferramentas que possam melhorar sua atuação
no mercado, da mesma forma como pretendemos
orientá-las quanto ao Futuro do Modelo de Negócio. Por isso, editamos os Relatórios Mensais de
Inteligência de Mercado e o Guia de Orientações
Práticas de Relacionamento com Seguradoras.
Também por esta razão contratamos pareceres jurídicos e pesquisas que possam embasar as
negociações das Associações junto às montadoras.

Revista Dealer: A FENABRAVE tem se
preocupado em traçar os principais desenhos
de futuro para as concessionárias. O
estudo do ICDP é um exemplo disso?
Alarico Assumpção Júnior: Sim. Este estudo foi contratado pela FENABRAVE ao ICDP- International
Car Distribution Program e mostra as tendências
sobre o Futuro do Negócio do Concessionário de
Automóveis e Comerciais Leves. É um trabalho
fabuloso, rico em informações e, certamente, um
norte para quem pretende se desenvolver diante de
um cenário totalmente novo.
Este trabalho já foi, inclusive, encaminhado
a todas as Associações de Marca e SINCODIV´s
para que possa ser compartilhado com suas Redes.
Vale ressaltar que o ICDP já realizou o mesmo
estudo para a N.A.D.A., nos Estados Unidos e,
também, para entidades na Ásia e na Europa.
Revista Dealer: Em sua gestão, a comunicação
teve papel preponderante na difusão das
ações e informações da FENABRAVE
junto a seus diversos públicos de interesse
e relacionamento. Qual a importância
dessa comunicação para a entidade?
A larico Assumpção Júnior : Tu d o o q u e a
FENABRAVE faz vem sendo embasado por forte
apoio da comunicação que tem, como finalidade,
propagar as ações da entidade, seus resultados e
suas intenções, da mesma forma como pretende
auxiliar, por meio da informação, a melhorar a
gestão das Associações de Marca e suas Redes
de Concessionárias. Sem uma Comunicação
bem feita, não atingimos objetivos, tampouco
conseguimos propagar nossas ações.
Por esta razão, contamos com diversos canais
de comunicação, como a Revista Dealer (que
se modernizou passando a ter edições, exclusivamente online), as newsletters FENABR AVE
EM AÇÃO e FENACODIV ONLINE, além do
FACEBOOK E TWITTER.

Encontro de
Vendedores em
Florianópolis, SC.
Realizada em todo
o Brasil, a ação já
capacitou mais de 9
mil colaboradores,
desde 2015.

entrevista

E, para garantir o nosso relacionamento
com os formadores de opinião, os jornalistas, e
sabemos a importância deste trabalho, contamos a assessoria de imprensa, por meio da qual,
realizamos divulgações mensais e encontros
bimestrais com os principais editores e veículos de comunicação do país. Isso nos garante
fortalecer a imagem e representatividade do
nosso Setor junto ao consumidor final e a outros
interlocutores importantes.

Alarico Assumpção Jr. atende à imprensa, durante
entrevista coletiva, e os canais de comunicação da
FENABRAVE com seu público interno.
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Revista Dealer: O senhor costuma dizer
que ninguém faz nada sozinho. Então,
o trabalho feito pela FENABRAVE é
resultado de um trabalho coletivo?
Alarico Assumpção Júnior: Conquistas são resultado
do nosso trabalho conjunto e do apoio que recebemos de cada um dos pares da FENABRAVE,
sejam Associações de Marca, nossa Diretoria
Executiva, Regionais, SINCODIV´s, parceiros de
negócios, assim como nossos colaboradores e equipes de assessores. Não sabemos tudo, tampouco
poderíamos fazer tudo sozinhos. Como costumo
dizer, reproduzindo um ensinamento de meu pai,
somos todos apenas uma fração da comunidade a
que escolhemos pertencer.
Na FENABR AVE, já fizemos muito e, com
certeza, muito ainda nos resta a fazer. Mas é
preciso saber reconhecer o trabalho já realizado,
da mesma forma como quem o realizou. Por esta
razão, agradeço aos que me acompanharam na
Diretoria Executiva, entre os anos de 2015 a
2017, assim como aos Regionais FENABRAVE,
SINCODIV´s e, principalmente, aos Presidentes de Associação de Marca entre os quais, 45
dos 51 existentes, manifestaram, por escrito,
seu apoio e confiança a mim para que eu continuasse na Presidência da FENABR AVE pelo
próximo triênio.
Revista Dealer: Ao encerrar sua gestão, acredita
que o mercado e o setor estejam melhores do
que no início de seu mandato, em 2015?
Alarico Assumpção Júnior: Certamente. Estamos finalizando este mandato e este ano melhores do que
iniciamos. Começamos um processo de recuperação consistente, ainda que lento, e que nos obriga a
continuar alertas, focados e dedicados na busca de
novos caminhos, ferramentas e conhecimento. E a
FENABRAVE pode ajudar a todos nessa jornada
que, esperamos, será bem aventurada.

Conheça a Nova Diretoria Executiva
Revista Dealer: Com sua experiência e com
a reeleição na Presidência da Fenabrave,
como pretende assumir e quais serão os
principais desafios nos próximos anos?
Alarico Assumpção Júnior: É com renovada emoção e
gratidão que acolho a indicação de minha reeleição
à Presidência da FENABRAVE. Acredito que nem
uma folha caia ao chão que não seja da vontade
de Deus. Assim, agradeço, primeiramente, ao Pai
Celestial pela bênção que recebi e pela confiança.
Tenho me dedicado à FENABRAVE há mais
de 24 anos, em diferentes funções, mas com o mesmo amor, comprometimento e retidão de caráter,
sempre visando o trabalho conjunto e respeitoso
em relação a meus pares, os presidentes das associações de marca que hoje renovam sua confiança
em mim para representar o nosso Setor.
Jamais trairei meus princípios e valores, os
quais, sem dúvida, foram considerados para que
eu aqui me mantivesse.
Há desafios que já estão postos e que teremos
que enfrentar. O primeiro deles é o apoio que a
FENABRAVE deve, em nome do Brasil, prestar à
Reforma da Previdência, pelo fim dos privilégios
e para que haja equilíbrio fiscal.
Apoio, também, à Reforma Tributária, para
que tenhamos impostos mais justos a todos. Nesse
sentido, continuaremos lutando para que não haja
aumento de alíquotas dos impostos já existentes
e, muito menos, a criação de novos impostos. Por
fim, devemos apoiar a Reforma Política, para que
possamos ajudar a promover a verdadeira renovação das lideranças do nosso País.
Para o nosso Setor, estaremos, eu e minha
Nova Diretoria Executiva, nos reunindo, já em
meados de janeiro de 2018, para juntos traçarmos
um Planejamento Estratégico assertivo e que contará com o nosso incansável trabalho.
Que possamos honrar a confiança depositada
pelas Associações de Marca e agir com a sabedoria
e o desprendimento necessários para atingirmos os
objetivos deste magnífico setor.
Que estejamos, todos, comprometidos para
obter sucesso na causa que abraçamos.
Por isso, não desejo sorte, pois, como dizem:
o verdadeiro significado de sucesso é dedicação!
Contem com a minha dedicação e contarei com
a de todos vocês!
É assim que espero que todos do nosso Setor
reajam às mudanças inerentes ao nosso negócio:
Com resiliência e amor ao que fazem!

Fazem parte da nova Diretoria Executiva da Fenabrave, que
acompanhará Alarico Assumpção Jr. (1) durante o Triênio 2018-2020,
o 1º Vice-presidente, Luiz Romero C. Farias (2), e o 2º Vice-presidente,
João Batista Simão (3), além dos vice-presidentes, abaixo:
Vice-Presidência Executiva
4 Carlos Fernandes da Silva Porto
5 Luiz Carlos Bianchini
6 Marcelo Cyrino da Silva
7 Marcelo Nogueira Ferreira
8 Ricardo de Oliveira Lima
9 Sergio Dante Zonta

“Ad Hoc”
10 Glaucio José Geara
11 José Maurício Andreta Jr.
12 Luciano Piana
13 Luiz Antonio Sebben
14 Samir Dahas Bittar
15 Waleska Cardoso
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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.
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COM QUE COMBUSTÍVEL EU VOU?
Vistos como o futuro da mobilidade, veículos híbridos e elétricos devem
percorrer um longo caminho para se popularizarem no mercado. No
Brasil, apesar da grande distância entre expectativa e realidade, o etanol
será uma vantagem competitiva para novos motores menos poluentes.
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C

arros elétricos e híbridos são uma realidade
na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos,
mas respondem por apenas uma pequena
porcentagem do que é comercializado.
De acordo com a Agência Internacional
de Energia (AIE), cerca de 1% dos veículos vendidos são com propulsão elétrica, mas sua
participação vem aumentando ao longo dos anos.
Na América do Norte, os Estados Unidos continuam como o país que mais vende esses veículos.
Contudo, no mundo, chineses ultrapassaram os
norte-americanos e, agora, lideram as vendas de veículos elétricos. Apesar de os modelos responderem
por apenas 1,5% da frota nacional, mais de 40%
desses carros comercializados no mundo foram
adquiridos na China — o dobro do que ocorreu nos
EUA, segundo a AIE.
De acordo com a Agência, na Europa, os países
escandinavos dominam o setor, liderados pela
Noruega, com 29% — lá, um terço de todos os
veículos vendidos no país é elétrico. O ranking tem
ainda nações como Holanda (6,4%), Reino Unido
(4,4%) e Suécia (3,4%).
Todos esses países já oferecem políticas para
fomentar as vendas de carros elétricos. Inclusive,
os governos da China, França, Alemanha, Reino
Unido, EUA e de mais cinco países anunciaram, em
junho de 2017, um programa chamado “Electric
Vehicle Initiative”, que visa estabelecer meta de
30% de participação de mercado para carros, ônibus, caminhões e vãs movidos à bateria, até 2030.
A Índia, que não faz parte do grupo, pretende
comercializar apenas carros elétricos até o fim da
próxima década.
Os veículos elétricos serão responsáveis pela
maioria das vendas de automóveis novos, em todo
o mundo, de acordo com uma pesquisa publicada
pela equipe de transportes da Bloomberg New
Energy Finance (BNEF), que se baseia em análises detalhadas das prováveis futuras reduções no
preço das baterias de íon de lítio e em perspectivas
para os outros componentes de custo em veículos
elétricos e veículos com motores de combustão
interna, ou ICE (sigla em inglês). Foram considerados, também, os crescentes compromissos com
EV (sigla em inglês para veículos elétricos) das
montadoras e número de novos modelos que elas
planejam lançar.
A principal descoberta da pesquisa é que a
revolução dos EVs vai atingir o mercado de carros
com mais força e rapidez do que a BNEF previu, há
um ano. Agora, a equipe estima que, até 2040, os

Há um caminho
viável para um forte
crescimento de
veículos elétricos,
mas ainda é
necessário muito
mais investimento
em infraestrutura
de carregamento em
todo o mundo.

veículos elétricos representarão 54% de todas as novas vendas de veículos leves de passeio no mundo,
e não 35%, previstos anteriormente. Até lá, os EVs
vão remover 8 milhões de barris de combustível de
transporte, por dia, e adicionar 5% ao consumo
global de eletricidade.
Colin McKerracher, principal analista em
transportes avançados da BNEF, disse que “vemos
um momento de inflexão importante para a indústria automotiva global na segunda metade da
década de 2020. Os consumidores irão descobrir
que os preços de venda, antecipados para EVs, são

Colin McKerracher,
principal analista
em transportes
avançados da BNEF
– Bloomberg New
Energy Finance.
Revista Dealer
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No Brasil, os veículos híbridos e elétricos são vistos como
impulsionadores de impacto positivo nos negócios para
mais de dois terços das concessionárias entrevistadas
pelo ICDP, e o etanol ainda impera no país.

comparáveis ou inferiores aos dos veículos ICE,
comuns em quase todos os grandes mercados,
até 2029”.
A previsão mostra que as vendas mundiais de
veículos elétricos devem crescer, de forma constante, nos próximos anos, passando do recorde de 700
mil unidades, visto em 2016, para 3 milhões, até
2021. Nesse momento, eles representarão quase 5%
das vendas de veículos leves de passeio na Europa,
um aumento de pouco mais de 1% atualmente, e
cerca de 4% nos EUA e na China.
No entanto, o impulso real para os EVs acontecerá a partir da segunda metade da década de 2020,
quando, em primeiro lugar, os carros elétricos
terão um custo de propriedade mais baixo ao longo
da vida útil, do que os modelos ICE e, em segundo
lugar, haverá um momento ainda mais importante, psicologicamente, para os compradores
– quando seus custos iniciais ficarão abaixo dos
veículos convencionais.
De acordo com a pesquisa feita pela BNEF,
o componente-chave de um EV - a bateria - deverá ter uma queda significativa no preço, com
base em reduções de custos recentes e marcantes.
Desde 2010, os preços das baterias de íon de lítio
caíram 73% por kWh. As melhorias de fabricação
e a densidade de energia mais do que duplicada da
bateria deverão provocar uma nova queda, de mais
de 70%, até 2030.
22
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O resultado será o aumento rápido das participações de mercado para veículos elétricos nos
maiores mercados, mesmo com a queda dos preços
do petróleo. A BNEF considera que eles irão representar quase 67% das vendas de carros novos na
Europa, até 2040, 58% nos EUA e 51% na China.
Os países que fizeram avanços iniciais na aceitação
de EVs deverão estar entre os líderes, incluindo a
Noruega, França e o Reino Unido. As economias
emergentes, como a Índia, não terão vendas significativas de EVs até o final dos anos 2020.
Jon Moore, diretor executivo da BNEF, disse
que esse crescimento na participação do mercado de
EVs “ocorrerá em um momento em que o sistema
de energia também estará passando por uma revolução, para uma geração mais limpa e distribuída. Isso
significa que não só os veículos elétricos vão crescer,
mas seu perfil de emissões também vai melhorar ao
longo do tempo”.
A BNEF analisou o mercado automotivo não
apenas por país, mas também por segmento, abrangendo tudo, desde veículos pequenos de passeio até
SUVs e grandes carros familiares.
Salim Morsy, analista sênior da equipe de transportes avançados da BNEF e autor principal do
relatório, comentou que “há um caminho viável
para um forte crescimento de EVs, mas ainda é necessário muito mais investimento em infraestrutura
de carregamento em todo o mundo. A incapacidade

para fazer o carregamento em casa, em muitos mercados locais e regionais, faz parte da razão pela qual
prevemos que os EVs representem pouco mais de
um terço da frota de carros globais em 2040 e não
um número muito maior”.
A equipe também incorporou, em sua previsão
para EVs, um trabalho em outros dois tópicos
relevantes na revolução do transporte - veículos
autônomos e viagens compartilhadas. O estudo
concluiu que o impacto da direção autônoma será
limitado nos próximos 10 anos, mas que terá um
papel crescente no mercado após 2030, sendo que
80% de todos os veículos autônomos, em aplicações compartilhadas, serão elétricos até 2040,
devido aos menores custos operacionais.
Realidade brasileira – Nos últimos Salões do Automóvel de Frankfurt, Tóquio e Detroit, a maioria das
montadoras deixou claro que o futuro começou.
Novas tecnologias estão chegando e algumas já
anunciaram que não lançarão mais modelos com
motores de combustão interna dentro de alguns
anos. Mas, e no Brasil? O País será apenas espectador de uma revolução na indústria automobilística
ou poderá participar, ativamente, desse processo
dentro de algum tempo?

Enquanto a frota de carros elétricos caminha a
passos largos do mundo, o Brasil continua muito
atrás quando o assunto é veículo que emite menos
poluentes. Estudo recente da FGV Energia mostra
que, no Brasil, desde 2011, foram vendidos apenas
5,9 mil carros elétricos e híbridos (que combina
motor a combustão e elétrico) no País, número que
representa apenas 0,3% da frota mundial.
De acordo com a pesquisadora da FGV Energia, Tatiana Bruce, responsável pelo estudo, “os
grandes responsáveis pela adoção mais acelerada
do carro elétrico em outros países são os subsídios
para aquisição”. Na China, por exemplo, mercado
que mais cresce atualmente, o governo banca entre
um terço e metade dos preços dos carros elétricos.
De acordo com a pesquisadora, no Brasil, por
enquanto, os incentivos são a isenção do Imposto
de Importação (IPI) para elétricos e redução da alíquota de 35% para até 7% para os híbridos. Alguns
municípios, como São Paulo, oferecem isenção de
IPVA e dispensam do rodízio.
Segundo a especialista, o Brasil tem necessidades diferentes de outros países, que precisam cumprir o Acordo de Paris, sobre o aquecimento global,
o que os força a adotar políticas mais rígidas contra
veículos movidos à combustão.

Veículos híbridos, como o Toyota Prius, recebem incentivo
do governo, com a redução do IPI de 35% para 7%.

Tatiana Bruce,
pesquisadora da
FGV Energia.
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Apesar dos fatores que jogam contra a comercialização de veículos elétricos e híbridos no Brasil,
a pesquisadora diz que temos uma vantagem, que
a maioria dos outros países não têm: uma indústria
de biocombustível bem desenvolvida.
O setor automotivo aguarda a regulamentação
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
para começar a utilizar etanol como combustível
para gerar a energia da bateria dos veículos elétricos
e híbridos. Segundo a Agência, a proposta de regulamentação será apreciada no primeiro semestre
de 2018.
O etanol tem um papel importante neste ritmo
mais lento do mercado brasileiro para os elétricos.
Em meio a uma discussão com o Governo Federal
sobre novas metas de eficiência energética para o
Rota 2030, a indústria automotiva nacional quer
que os benefícios do etanol sejam considerados nas
metas de eficiência energética.
A solução do etanol deve surgir com força, por
exigir menos investimentos e, também, porque
pode ser aplicada nos veículos híbridos (com célula
de etanol SOFC), que devem ser os primeiros a
ganhar mais espaço. “Provavelmente, veremos um
crescimento dos híbridos mais a curto prazo, e os
elétricos virão depois, porque também carecem de
um investimento mais a longo prazo”, avaliou Antonio Megale, presidente da Anfavea, em coletiva
de imprensa.

Etanol ainda prevalece – Até agora, o Brasil não anunciou metas para a adoção de veículos com propulsão
alternativa, muito menos uma data para acabar com
a venda de modelos movidos a combustíveis fósseis,
como fizeram o Reino Unido e a França, que colocaram o limite em 2040. Porém, algumas empresas
já se adiantam para surfar nesta nova onda no país.
A Renault, por exemplo, pode entrar no segmento
de carros elétricos no mercado nacional em 2019,
com o recém-lançado Kwid. Uma versão de propulsão verde do modelo está sendo desenvolvida na
China e deve ser comercializada em vários países,
inclusive nos sul-americanos.
Segundo um plano de negócios, divulgado pelo
CEO da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, o
objetivo da iniciativa é ter 12 novos veículos elétricos das duas marcas, que compartilharão vários
componentes, entre os quais plataforma e baterias,
em um prazo de seis anos.
A versão elétrica do Kwid teria preços acessíveis,
na casa de US$ 8 mil, valor que equivale a, aproximadamente, R$ 25,8 mil. Se esse valor for mantido,
e o lançamento no Brasil confirmado, o Kwid será
o primeiro carro elétrico “popular” do mercado
nacional: atualmente, não é possível comprar um
veículo novo com esse tipo de tecnologia por menos
de R$ 100 mil.
Em recente estudo elaborado pelo ICDP – International Car Dealer Program, encomendado

O etanol tem um papel importante neste ritmo mais lento
do mercado brasileiro para os elétricos. Em meio a uma
discussão com o Governo Federal sobre novas metas
de eficiência energética para o Rota 2030, a indústria
automotiva nacional quer que os benefícios do etanol sejam
considerados nas metas de eficiência energética.

24

Revista Dealer

Carlos Ghosn, CEO da aliança Renault-Nissan, e
o Renault Kwid, que pode se tornar o primeiro
automóvel elétrico popular no mercado brasileiro.

FUTURO DO NEGÓCIO DA CONCESSIONÁRIA
DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES NO
BRASIL
ESTUDO FENABRAVE - DESENVOLVIDO PELO ICDP

Ano 2017

Capa do relatório ICDP/FENABRAVE.

pela Fenabrave, e que mostra tendências para o
Futuro do Negócio da Distribuição Automotiva no
Brasil para Automóveis e Comerciais Leves, ficou
claro que os novos motores e os veículos híbridos
e elétricos são vistos como impulsionadores de impacto positivo nos negócios para mais de dois terços
das concessionárias entrevistadas.

Segundo o relatório, motores elétricos puros e
movidos a células de combustível de hidrogênio são
mais simples, em termos de necessidade de serviço,
do que os motores convencionais à combustão,
além da redução de consumo de itens de desgaste,
como os freios.
Mas, de acordo com o ICDP, a situação da
energia, no Brasil, é diferente, com o etanol tendo
uma participação principal. “Os combustíveis
renováveis representam 40% da mistura total de
energia, sendo 16% da bioenergia, principalmente,
a cana-de-açúcar”, informa o Instituto, confirmando que 85% dos automóveis e comerciais leves, vendidos no Brasil, em 2016, foram flex ou movidos a
etanol. “O programa de energia RenovaBio prevê
aumento de 28 bilhões de litros para 50 bilhões de
litros, entre 2016 e 2030, na produção do etanol e,
provavelmente, as regras de Pesquisa e Desenvolvimento do Programa Rota 2030 incluirão incentivos
para o maior desenvolvimento de motores usando
etanol para melhorar a eficiência”, detalha o estudo
contratado pela FENABRAVE.
“Como resultado, sem incentivo e muito menos
pressão dos vetores ambientais, a penetração dos
veículos elétricos, no Brasil, tem sido compreensivamente baixa, com vendas servindo para fortalecer
mais como apoio às credenciais verdes do que como
uma análise racional de negócio, que possa ser ampliada”, conclui o relatório do ICDP.
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Gláucio Geara (à esquerda), Deltan Dallagnol, Alarico Assumpção
Júnior e Samir Dahas Bittar, em evento na FENABRAVE.

NO COMBATE À CORRUPÇÃO
Corrupção e ineficiência econômica caminham de mãos dadas, disse o Procurador do
Ministério Público e coordenador da força-tarefa Lava Jato, Deltan Dallagnol, em sua
palestra na Fenabrave, relacionando a necessidade de ética nos negócios às questões
de custos, lucros e competividade global. O Procurador ainda contou seus insucessos na
luta contra a corrupção no Brasil e sobre como as mudanças podem acontecer de fato.

E

m novembro, durante Assembleia Eleitoral
da FENABRAVE, a entidade recebeu, em
sua sede, em São Paulo, o Procurador do
Ministério Público e coordenador da força-tarefa Lava Jato, Deltan Dallagnol, para
uma palestra em que abordou os efeitos da
corrupção e o papel do cidadão na construção de um país.
Dallagnol iniciou sua apresentação elogiando
a FENABRAVE pela preocupação e iniciativa de
construir um ambiente mais ético, uma sociedade
mais íntegra e mais transparente, sem corrupção,
e ressaltou que este trabalho deve ser de todo o
povo brasileiro.
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O Procurador relacionou a necessidade de ética
nos negócios às questões de custos e lucros. “Tem
gente que pensa que falar sobre ética nos negócios
é falar de custos, mas não é. Ética é convergente
com lucros não com custos. Quanto menor é o
nível de corrupção de um país, maior é o índice de
desenvolvimento humano. Isto é, maior é o nível
de educação, mais tempo vivem as pessoas naquele
país e maior é renda per capta. Em segundo lugar,
quanto menor é a corrupção, maior é o índice de
efetividade do governo, menos burocrático, mais
eficaz, melhor é a administração, menos vulnerável às pressões políticas e melhor o governo presta
serviços”, defendeu Dallagnol.

A corrupção, segundo o coordenador da força-tarefa Lava Jato, afeta, diretamente, a competitividade econômica global do País, na medida em
que cria cenários fictícios para algumas empresas.
“Acabamos de descobrir campeões nacionais que,
na verdade, não eram campeões, só eram porque
largavam na frente dos outros, mediante pagamento de propinas. A seleção das empresas passa a se
dar de modo adverso, não pela capacidade de gerar
emprego, de gerar lucro, gerar negócio, mas sim
pela capacidade de pagar propina. Valores pagos
debaixo dos panos, fraldando a competição leal”,
citou o Procurador referindo-se a empresas e empresários que se tornaram gigantes em seus setores,
recentemente, no Brasil e que estão envolvidas em
operações de corrupção.
Para ele, nenhum país alcança o sucesso econômico se não trabalhar o problema da corrupção.
Contudo, Dallagnol recordou sua trajetória profissional, que, por sua vez, soma diversos casos de
corrupção em que não houve, ou foram poucas,
condenações pelos atos ilícitos comprovados. “Em
regra, não se vê pessoas na cadeia por corrupção.
Estudos apontam que apenas três a cada 100 casos
têm punição por corrupção. Ou seja, 97 casos não
são punidos, mesmo com provas”, ilustrou o Procurador do Ministério Público.
Nesse clima de insucessos no trabalho para
desestimular crimes de corrupção, o Procurador
foi convidado, em 2014, para liderar a operação
que ganharia o nome de Lava Jato. “Era uma montanha de trabalho, com perspectiva de insucesso
quase certo”, conta Dallagnol que, na ocasião, se
viu desestimulado.
Durante sua palestra, Dallagnol mostrou
que a corrupção desvia cerca de R$ 200 bilhões

anualmente, além de sugar, por meio de impostos,
a energia da produção das empresas, dos empresários e reduz a qualidade dos serviços públicos do
nosso País. “Corrupção e ineficiência econômica
caminham de mãos dadas”, completou.
O Procurador defende que a sociedade não
pode deixar de se indignar com a situação de
corrupção, não pode perder o poder de reação, de
transformação da realidade e comentou que “nesse
cenário, a sociedade começa a flertar com ideias não
democráticas, mas a única solução para acabar com
a corrupção no sistema democrático, é com mais
democracia, é com a participação da sociedade na
coisa pública”.
Dallagnol defende que a sociedade brasileira
terá chance de mudar sua realidade nas eleições de
2018 ou, provavelmente, passará a vida sentada
no sofá, acompanhando sucessivos escândalos de
corrupção. O coordenador da força-tarefa da Lava
Jato ainda comentou sobre os casos de corrupção
da Itália e de Hong Kong e que a diferença entre as
duas nações é que a primeira combateu a corrupção,
mas não fez as reformas necessárias para exterminá-la, e a segunda, foi além, puniu e fez as reformas
para que a cultura mudasse.
Ao final de sua apresentação, Dallagnol ainda
propôs uma reflexão à plateia a respeito dos efeitos
práticos da Lava Jato no combate à corrupção. “A
Lava Jato vai mudar o Brasil? Haverá um divisor de
antes e do depois da Lava Jato na história? A Lava
Jato não vai mudar o Brasil. O que ela faz é tirar
maçãs podres do cesto, mas não resolve o problema
de apodrecimento. Tratamos um tumor, mas o caso
é de câncer generalizado.
Ele ainda lembrou que várias entidades respeitadas da sociedade civil estão trabalhando para desenvolver uma grande agenda anticorrupção, mas que
cada cidadão pode se envolver e garantir o sucesso
dessa mudança. “Muitas vezes, na vida, passaremos
por frustrações, e muitas não teremos como impedir
que aconteçam, mas cabe a nós decidirmos, a partir
delas, usar a experiência para construir ou destruir.
Pode ser que ganhemos ou percamos, mas só existe
uma coisa a se fazer, que é lutar. E lutar pelo nosso
País é lutar por quem mais amamos na Terra, e nós
jamais desistiríamos deles”, finalizou.

O Procurador do
Ministério Público
e coordenador
da força-tarefa
Lava Jato, Deltan
Dallagnol, em
palestra na
FENABRAVE.
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mercado

2018: RETOMADA EM
RITMO MODERADO
Definitivamente, o mercado brasileiro não é mais o mesmo de cinco anos atrás. Mas, nos
últimos meses, já assistimos ao movimento de retomada das vendas. As perspectivas
para 2018 são positivas e animadoras, porém, mesmo que a economia tenha se
desligado da política, as eleições estaduais e federais ainda deixam dúvidas.

V

encidos os desafios e obstáculos deixados
pelas instabilidades econômicas e políticas
dos últimos anos, agora é pensar em como
aproveitar, da forma mais positiva possível, a retomada do crescimento econômico
no Brasil. As projeções para o mercado
automotivo nacional são mais favoráveis, porém,
ainda moderadas, já que o clima eleitoral pode dar
o tom desse crescimento.
O cenário econômico para 2018 deve ser mais
estável do que o vivido nos últimos anos. Segundo
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Tereza Fernandez, sócia da MB Associados, para
2018, os dados econômicos estão mais equilibrados e afinados, o que torna o ambiente positivo
para o Setor da Distribuição de Veículos no País.
“Calculamos o PIB em 3% e a inflação em 4% ao
ano, com o câmbio se comportando bem”, define
a economista.
A Taxa Selic, que começou a cair em meados de 2017, deve manter o ritmo de redução
e alcançar, ao fim de 2018, a casa dos 7% a
7,50%, de acordo com Fernandez. “Além disso,

a consolidação do nível de emprego, encerrando
um período de quedas sucessivas, também contribui para a melhora na confiança do consumidor, influenciando, diretamente, na sua decisão
de compra”, afirma.
Com o ambiente econômico controlado, a
única dúvida que paira sobre a retomada do crescimento recai sobre a política. “Essas projeções
econômicas consideram um contexto político
equilibrado, no qual o candidato vencedor não representará rompimentos das políticas nem das reformas necessárias ao País”, pondera a economista.
É nesse horizonte, de taxas de juros mais baixas, inflação e câmbio controlados, que, em 2018,
as vendas de veículos devem registrar patamares
mais altos. Os melhores índices estarão com o
mercado de automóveis e comerciais leves que,
pelos cálculos da MB Associados, pode crescer de
10% a 12% com relação a 2017.
Com os pilares da economia mais estáveis, a
oferta de crédito, para sustentar as vendas financiadas, mantêm as expectativas de crescimento.
Segundo João Batista Simão, Vice-Presidente da
FENABRAVE para o Segmento de Automóveis e
Comerciais Leves, o mercado brasileiro atual, de
fato, corresponde à realidade da demanda, sem as
oportunidades criadas, artificialmente, no passado, que elevaram as vendas a patamares recordes,
mas que não se sustentaram.

“As projeções econômicas
consideram um contexto
político equilibrado, no
qual o candidato vencedor
não representará
rompimentos das políticas
nem das reformas
necessárias ao País”
Tereza Fernandes

Na análise de Simão, os
bancos já estão ampliando a
oferta de crédito para os financiamentos de veículos, dadas
as circunstâncias econômicas
e, principalmente, pela saúde das carteiras de clientes.
“Os bancos estão ampliando
“o mercado brasileiro
a oferta de crédito, o que coatual, de fato,
meça a animar o mercado e
pode melhorar, ainda mais, nos
corresponde à realidade
próximos meses”, comentou
da demanda, sem
o empresário.
as oportunidades
O mercado de pesados tamcriadas, artificialmente,
bém compartilha do mesmo
no passado”
otimismo, contudo, de forma
João Batista Simão
bem mais moderada. “Com
a base de comparação extremamente baixa, as vendas em
2018 podem ser melhores, na avaliação de Tereza
Fernandez, que acredita que esse crescimento será
puxado pelo desempenho dos setores de petróleo
e gás.
Sérgio Dante Zonta, VicePresidente da
FENABRAVE para Caminhões e Ônibus, também acredita que 2018 será melhor, apontando
alta de 10% para as vendas dos segmentos, somando algo em torno de 55 mil unidades, apenas
de caminhões. “Já vemos um cenário positivo, em

Tereza Fernandez e João Batista Simão

Revista Dealer

29

mercado

que o empresário brasileiro está mais confiante na
estabilidade econômica e, por isso, está retomando, aos poucos, os investimentos”, avalia Zonta,
que acredita que o agronegócio também pode ajudar a alavancar as vendas de caminhões, uma vez
que existem fortes indícios de que a safra de 2018
será recorde.
Sobre os impactos do fim
“Já vemos um cenário
da TJLP, Zonta acredita que
positivo, em que o
a nova situação estimula a
empresário brasileiro
concorrência entre os bancos,
na medida em que o cliente
está mais confiante na
poderá escolher pela menor
estabilidade econômica”
taxa de juros oferecida, além
Sérgio Dante Zonta
de impulsionar outras modalidades de venda, como o
Leasing Operacional, CDC e
“Esperamos, para 2018,
o Consórcio. “É esperado um
resultados semelhantes
significativo crescimento nas
aos observados este ano, o
vendas por meio do Leasing
que já será bem positivo”
Operacional, pois é uma opção
Marcelo Nogueira Ferreira
para o cliente manter o foco
no seu negócio, atender a demanda, sem mexer no fluxo de
caixa da sua empresa”, projeta o Vice-Presidente.
Para o segmento de máquinas agrícolas, as
projeções são mais complexas, já que, segundo
Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente da
Fenabrave para esses segmentos, dependem do

Sérgio Dante Zonta e Marcelo Nogueira Ferreira
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plantio, iniciado em outubro de 2017. “Esperamos, para 2018, resultados semelhantes aos
observados este ano, o que já será bem positivo”,
afirma Ferreira, que destaca as questões climáticas
e situação de liberação de recursos federais para os
financiamentos da safra deste ano, como fatores
que refletem, diretamente, no desempenho das
vendas do segmento. Mesmo assim, Ferreira ainda
acredita que possa haver um crescimento entre 5%
a 8% no ano que vem.
O consórcio continua uma fortíssima alternativa para o mercado de motocicletas vislumbrar
um ano melhor. Segundo Carlos Porto, Vice-Presidente da Fenabrave para o segmento de duas
rodas, essa modalidade de compra deve ampliar
sua participação nas vendas em 2018, ainda que
a liberação de crédito, principalmente por parte
dos bancos das montadoras, já esteja acontecendo,
encerrando um período de quedas e restrições.
A entidade calcula aumento de 2% nas vendas de motocicletas de até 250 cc, e de 4% para
as motos com potência maior. “O mercado das
motos menores depende, fortemente, da manutenção do emprego e da estabilidade econômica.
Já o mercado das motos maiores e mais potentes
depende de segurança pública”, comenta Porto,
que destaca uma forte tendência para as scooters
e bicicletas elétricas, que devem chegar ao Brasil
no fim de 2018.

A indústria – As fabricantes de veículos também
seguem confiantes no cenário mais positivo para o
mercado brasileiro, que já começou a apresentar a
retomada no segundo semestre deste ano. Segundo Antonio Megale, Presidente da Anfavea, além
de um aquecimento do mercado interno,
a produção teve aumento expressivo
“O consórcio de
em função das exportações, que devem
motocicletas
terminar este ano como o melhor da
deve ampliar sua
história, somando algo em torno de 750
mil unidades. “Este cenário, aliado ao
participação nas
aumento da confiança e da melhoria dos
vendas em 2018”
índices macroeconômicos, como queda
Carlos Porto
da inflação e da taxa de juros, levam à
expectativa otimista para 2018. Esperamos que o crescimento seja, no mínimo,
“Esperamos que o
igual ao desse ano, com possibilidade de
crescimento seja,
atingir dois dígitos”, revela Megale.
no mínimo, igual
Na visão da Anfavea, do ponto de
ao desse ano”
vista macroeconômico, a estabilidade
Antonio Megale
do quadro político será fundamental
para manter o ritmo de retomada do
crescimento. “Neste sentido, é imprescindível que as reformas sejam aprovadas,
principalmente a da Previdência, essencial para
o futuro econômico do País”, comenta Megale
que ressalta que o desafio, em 2018, será manter
o crescimento e trabalhar com as novas diretrizes setoriais pós-Inovar-Auto, que se encerra
este ano.
Carlos Porto e Antonio Megale
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case de sucesso

ATENDIMENTO EXCLUSIVO
Para mudar, é preciso uma boa dose de coragem e de pioneirismo, Características
que a Valborg, Concessionaria Volvo, instalada em Belo Horizonte, priorizou
ao reestruturar seu atendimento de Pós-Venda. Os resultados foram positivos
e garantiram certificação de processos e reconhecimento da matriz.

U

ma das maiores pressões vividas, diariamente, pelas Concessionárias é alcançar
a cobiçada taxa de absorção acima de
100%. Sobreviver em um ambiente instável de vendas requer estratégias bem
estruturadas no negócio de Pós-Venda,
pois esse é o canal de receita que estabiliza a
operação e propicia a taxa de absorção. Foi com o
foco na melhoria da produtividade, em sua área
de Pós-Venda, que a Valborg conseguiu ampliar,
significativamente, o faturamento e a satisfação
dos clientes, nos últimos anos.
Diante de um mercado cada vez mais instável, a busca pela melhoria da eficiência dos
processos de Pós-Venda foi a reação que a
Valborg, instalada em Belo Horizonte (MG),
definiu como estratégia para compensação de
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suas receitas. Os princípios da metodologia Lean,
aplicados desde 2011, já apresentavam resultados
positivos e sempre receberam apoio da montadora. O aprimoramento de alguns procedimentos
e um intenso treinamento da mão de obra deu
origem a um novo modo de atendimento totalmente personalizado ao cliente.
“Na Concessionária Valborg, não existe a
figura do Consultor Técnico”, conta Ricardo
Costin, Diretor da Concessionária. “O próprio mecânico é quem atende o cliente desde a
primeira ligação, tirando as primeiras dúvidas,
entendendo o problema descrito pelo cliente
e agendando o atendimento pessoal”, explica
Costin, que acredita que, desta forma, a experiência do cliente se torna mais transparente e,
consequentemente, mais positiva.

O cliente mantém seu contato exclusivo,
mas o veículo passa nas mãos de diferentes profissionais, simultaneamente, reduzindo o tempo
do reparo. Segundo dados da Valborg, cerca de
80% dos atendimentos são feitos em menos de
uma hora, sendo que o diagnóstico é feito em
até 20 minutos, e o cliente já recebe o orçamento
durante este atendimento.
Ao entrar na oficina, dois mecânicos trabalham no veículo em conjunto, executando os
serviços de acordo com o diagnóstico ou fazendo
as revisões periódicas. Os procedimentos de
atendimento permitem, inclusive, que o carro
passe por uma limpeza, ao mesmo tempo em
que é reparado. “Precisamos pensar na questão
do tempo do ponto de vista do cliente. Por isso,
desenvolvemos processos sincronizados e organizados para não haver prejuízo para nenhuma das
atividades”, conta Costin.
A nova operação gerou reflexos positivos para
clientes e para a Concessionária, e refletiu, diretamente, nos índices de satisfação, que crescerem
30% de 2011 a 2017. Neste mesmo período, o
faturamento bruto da área de Pós-Venda da Valborg ficou 60% maior, passando a representar
15% do faturamento total da unidade. Em 2011,
essa fatia era de 6%.
Para alcançar esses resultados, o caminho foi
traçado com muito trabalho e treinamento, principalmente, com relação ao comportamento dos
profissionais diante de uma nova atitude perante
o cliente. “Foram várias semanas de cursos e treinamentos que contaram com simulações de conversas entre o mecânico e o cliente, e com scripts
de atendimento pelo telefone, por exemplo. O
mecânico passou a conversar, atender e a entender
o cliente, por isso, era preciso uma nova atitude,
uma adaptação à nova realidade do próprio dia a
dia de trabalho”, descreve Costin. Atualmente, a
equipe de Pós-Venda da Valborg conta com 12
colaboradores e um gerente.

Showroom da Valborg e o
Diretor Ricardo Costin.

Apoio – O intenso trabalho da Valborg, na direção
da melhoria contínua da sua operação, sempre foi
acompanhado e bem avaliado pela Volvo. Não à
toa, a empresa foi a primeira Concessionária da
marca a receber a certificação VPS - Programa
Volvo Personal Service – na América, em 2015.
O pioneirismo na implantação das ferramentas
Lean e no desenvolvimento de novos processos, no
dia a dia da Concessionária, recebeu atenção especial da matriz da montadora, na Suécia. Segundo
Costin, durante o período de implantação das
novas práticas no atendimento de Pós-Venda, uma
equipe de técnicos da Volvo Cars permaneceu no
Brasil para trocar experiências. “Alguns processos
já estavam sendo desenhados na Suécia e a Valborg
funcionou como um laboratório. Foi um trabalho
conjunto, cujos resultados são positivos para ambos os lados”, afirma Costin.

Ricardo Costin,
Diretor da
Concessionária. Na
oficina, é o próprio
mecânico quem
atende o cliente
e o trabalho no
veículo é sempre
feito em duplas.
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apoio jurídico

Reforma Trabalhista
Sérgio Schwartsman

Em 11 de novembro, passou a valer uma nova Legislação Trabalhista.
As mudanças não retiram direitos dos empregados nem precarizam as
relações de trabalho. Ao contrário, conferem segurança jurídica à que estabeleceu, de
comum acordo, algumas regras a serem observadas na vigência da relação de emprego.

E

ntrou em vigor, no último dia 11 de novembro, a
chamada Reforma Trabalhista, introduzida pela Lei
nº 13.467/1, que traz novas regras sobre as relações
de trabalho.
A nosso ver, essas alterações apenas conferem segurança jurídica a patrões e empregados, na medida em que, em relação aos
temas acordados entre eles, ficam “mais claras as regras do jogo”,
ou seja, aquilo que for combinado, em alguns casos de forma
individual e em outros, de forma coletiva, desde que em relação
às matérias autorizadas para negociação, terão eficácia em relação
às partes acordantes.
Por exemplo, foram mantidos os 30 dias de férias por ano,
a que o trabalhador tem direito, com previsão expressa de que
esse total de dias não pode ser reduzido. Contudo, se permitiu
que essas férias, se conveniente a patrão e empregado, poderão
ser fracionadas em até três períodos, e desde que um deles seja de
pelo menos 14 dias e nenhum dos demais seja inferior a cinco dias.
Caso o empregado não queira, esse fracionamento não ocorrerá e
poderá usufruir dos 30 dias de uma única vez. Pergunta-se, que
direito teria sido retirado?
Foi regulamentada, ainda, situação já existente e largamente
utilizada, que é a jornada de 12X36, ou seja, 12 horas de trabalho
num dia, seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso, que
poderia ser contratada individualmente com o empregado. Contudo, após a edição da MP 808/2017, somente poderá ser fixada
por negociação coletiva, exceto em relação aos empregados do
setor de saúde. Ou seja, essa situação especial autoriza o período
de 12 horas diárias, como já se verifica atualmente, tanto que o
Tribunal Superior do Trabalho (TST) já admite a previsão dessa
jornada em Norma Coletiva, e ainda assim porque, ao final, é mais
benéfica ao trabalhador.
Quem trabalha seis dias por semana, tem entre quatro e cinco
folgas no mês, ao passo que na jornada de 12X36, terá entre 15
e 16 folgas mensais. Além disso, o total de horas trabalhadas no
mês será menor, sem que isso represente redução do salário pago.
Outro ponto autorizado, é a opção de reduzir o intervalo,
para repouso e alimentação, para 30 minutos. Não é uma obrigatoriedade, e poderá ocorrer apenas se a redução estiver prevista
em Norma Coletiva e, portanto, se empregadores e empregadores
estiverem de acordo. Posto de outra forma, se os trabalhadores
entenderem a redução conveniente para eles, poderão incluir a

previsão em Norma Coletiva para usufruir do intervalo de 30
minutos, podendo assim, sair 30 minutos mais cedo; caso não seja
considerada favorável a mudança, o intervalo continuará sendo de
1 a 2 horas, como já se verifica atualmente.
Mais uma alteração importante é a chamada “prevalência do
negociado sobre o legislado”, ou seja, a possibilidade de as Normas
Coletivas estabelecerem regras de trabalho diferentes daquelas
fixadas em lei.
Antes de tudo é preciso dizer que a Constituição Federal
já prevê, desde 1988, há quase 30 anos, portanto, o prestígio à
Negociação Coletiva, com previsão de que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social”, o “reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho” (inciso XXVI do art. 7º). Portanto,
se as Convenções e Acordos Coletivos devem ser reconhecidas, por
força constitucional, a nova Lei nada mais faz do que tornar efetiva
a previsão da Constituição Cidadã.
Além do mais, a Lei autoriza que alguns temas, expressamente
elencados na própria legislação, sejam negociados, aqueles elencados no art. 611-A da CLT, e ainda estabelece quais direitos não
podem ser objeto de negociação, aqueles elencados no art. 611-B
da CLT. Assim, não se permitirá, por exemplo, negociação coletiva
acerca de normas de segurança e medicina do trabalho, inobservância de salário mínimo, exclusão do FGTS, de 13º salário ou de
número de dias de férias, dentre outros direitos.
E nos temas em que se permite a negociação, não se permite
a retirada de qualquer direito, mas, apenas a flexibilização do
mesmo ou a troca de um direito por outro. Veja que essa previsão
legal apenas confere segurança jurídica em relação aos temas acordados entre empregados e empregadores, tornando “mais claras
as regras do jogo”.
Ou seja, as regras estabelecidas em Normas Coletivas terão
plena eficácia, ao contrário do que se verifica atualmente, em
que, embora determinadas previsões estejam nas Convenções
Coletivas, são discutidas em Juízo pelo trabalhador e consideradas
ineficazes pelos Tribunais, que negam validade às mesmas.
Portanto, reputamos que a alteração legislativa não retira direitos dos trabalhadores e nem “precariza” as relações de trabalho,
mas confere segurança jurídica às partes que negociaram e estabeleceram, de comum acordo, algumas regras a serem observadas
na vigência da relação de emprego.

Sérgio Schwartsman, Bacharel em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduando em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e Sócio Coordenador da área trabalhista de Lopes da Silva & Associados.
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O carro não precisa ser básico
se o financiamento for Itaú.
Com o novo financiamento de acessórios e serviços do Itaú,
você pode incluir até 4% do valor do veículo em acessórios
ou serviços, sem comprometer a aprovação do crédito.
E o melhor disso é que o valor fica diluído no mesmo prazo
do seu financiamento. Agora além do carro novo, você
já pode sair com o carro equipado.

Acesse: itau.com.br/veiculos
Sujeito à análise de crédito. Produto disponível apenas nas concessionárias e lojas parceiras do Itaú.

Itaú. Feito para você.

