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Um 2018 melhor para todos!

O ano de 2018 já começou com boas notícias para o 
Setor da Distribuição de Veículos. Os resultados de 
emplacamentos de veículos, de 2017, ficaram acima do 
esperado, registrando alta de 1,33%, considerando todos 
os segmentos: automóveis, comerciais leves, caminhões, 
ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. A 
nossa expectativa é de que 2018 será um novo ano de 
crescimento, respondendo às ações econômicas bem-
sucedidas que baixaram os juros, reduziram a inflação 
e que, principalmente, estimularam os consumidores 
brasileiros a voltarem a comprar. Acreditamos que será 
um ano ainda melhor do que foi 2017.

O cenário político, embora intenso, por conta das 
eleições estaduais e federais, não deve mais prejudicar 
a economia nacional e, no cenário internacional, não há 
nenhum sinal de turbulência no horizonte próximo. Por 
isso, estamos confiantes de que teremos mais um ano de 
bons resultados.

Estes primeiros dias de janeiro também foram 
marcados pela reunião da nova Diretoria da FENABRAVE 
para a gestão 2018-2020 e pela definição do Plano 
Estratégico para este período, assim como as novidades 
esperadas para a Universidade WEB Fenabrave e 
Encontros de Vendedores. 

Passamos pela pior tempestade que o Setor já viveu. 
Por isso, vamos caminhar juntos em busca das melhores 
soluções, em prol do nosso Setor. Precisamos de união 
neste momento em que nos preparamos para as 
profundas mudanças tecnológicas que estão por vir e, 
assim, nos tornarmos mais fortes. 

Precisamos ser resilientes e nos adaptar a uma nova 
realidade pois, como destaca o tema do 28º Congresso & 
ExpoFenabrave, o que precisamos é de:

“Resiliência – Porque o mundo é digital, mas os 
relacionamentos são humanos”.

Boa leitura e um excelente 2018 para todos!

Mercado reaquece e surpreende positivamente
Depois de anos consecutivos registrando quedas nas vendas de veículos, 
o mercado brasileiro voltou a mostrar sinais claros de recuperação. 
No início de janeiro, a FENABRAVE realizou coletiva de imprensa 
para a divulgação dos dados de 2017 e das projeções para 2018. 
Inaugurando o novo perfil desses encontros com jornalistas, a coletiva 
foi conduzida pelo Presidente Alarico Assumpção Júnior e também dos 
Vice-Presidentes Carlos Porto (Motos), Marcelo Nogueira (Tratores e 
Máquinas Agrícolas) e Sérgio Zonta (Caminhões, Ônibus e Implementos 
Rodoviários), que comentaram os resultados dos segmentos que 
representam, além da economista Tereza Fernandez, da MB Associados, 
que apresentou as perspectivas econômicas para o cenário atual.

Em 2017, os emplacamentos de todos os segmentos somados 
(automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, 
implementos rodoviários e outros veículos) apresentaram alta 
acumulada de 1,33% na comparação com 2016, somando 3.216.761 
unidades, ante as 3.174.598 registradas no ano anterior.

Em dezembro, o mercado automotivo registrou crescimento de 7,43% 
ante novembro, totalizando 301.258 emplacamentos, contra 280.417 
do mês anterior. Já com relação a dezembro de 2016, quando foram 
licenciadas 298.871 unidades, houve leve crescimento, de 0,80%.

Para o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, o 
fechamento do ano de 2017 surpreendeu as expectativas da 
entidade. “Ao iniciar 2017, a projeção era negativa em mais de 20% 
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e, ao longo do ano, as ações econômicas acertadas geraram efeitos 
positivos. Quedas sucessivas dos juros e da inadimplência, o aumento 
da empregabilidade e um melhor acesso ao crédito resultaram na 
melhora nos índices de confiança e expectativa do consumidor e do 
empresário, fazendo com que aumentasse o consumo, revertendo, 
assim, o cenário negativo inicial”, argumentou Assumpção Júnior.

Os segmentos de automóveis e comerciais leves também apresentaram 
crescimento no acumulado do ano, com uma alta de 9,36% sobre 
o ano anterior. Ao todo, foram emplacados 2.172.235 veículos 
desses segmentos em 2017, contra 1.986.303 em 2016. Já no mês de 
dezembro, as 204.852 unidades licenciadas representaram crescimento 
de 3,85% para os segmentos, se comparados ao mês de novembro, 
com197.254 unidades. Com relação a dezembro de 2016, os 198.973 
veículos novos comercializados representaram avanço de 2,95%.

Assumpção Júnior, comentou, ainda, que o mês de dezembro reforçou 
o clima favorável que o Setor da Distribuição vem observando nos 
últimos meses. “A soma dos fatores positivos já citados e a entrada 
dos recursos do 13º terceiro no orçamento das famílias fortaleceram o 
sentimento de confiança e a expectativa dos consumidores, que foram 
às concessionárias comprar seu automóvel 0 Km”, explicou.

Previsões para 2018
Durante a coletiva de imprensa, o Presidente da FENABRAVE também 
apresentou as projeções de mercado para 2018. A expectativa da 
entidade é de manutenção do clima favorável às vendas para todos os 
segmentos, registrando novo ciclo de crescimento, podendo alcançar 
10,3% com relação ao ano passado, somados todos os segmentos.

Para os segmentos de automóveis e comerciais leves, a projeção 
aponta para uma alta de 11,9% sobre os resultados de 2017. Já 
para caminhões e ônibus, a FENABRAVE projeta crescimento de 
8,6%, sendo 9,5% para caminhões, 5,4% para ônibus e 7,8% para 
implementos rodoviários.

O segmento de motocicletas, que vem sofrendo sucessivas quedas 
desde a crise de 2008, poderá apresentar alta em 6,5%.

Para tratores, o crescimento projetado pela entidade é de 5,1% e, 
para colheitadeiras, a estimativa de 5,4% de alta.

Clique Aqui  para acessar o Informativo de Emplacamentos

FENABRAVE adota novo slogan
A partir deste ano, a FENABRAVE 
passa a adotar, junto ao seu logotipo, 
o slogan “Desde 1965 Movendo o 
Brasil”. A criação foi apresentada 
durante a reunião de Planejamento 
Estratégico da Gestão 2018-2020, 
no dia 16 de janeiro, em São Paulo. 

Gestão 2018-2020 tem 
início com reunião de 
Planejamento Estratégico
A Diretoria Executiva da FENABRAVE 
esteve reunida, no dia 16 de janeiro, no 
Hotel Renaissance, em São Paulo, para a 
estruturação do Planejamento Estratégico 
da Gestão 2018-2020. Durante a intensa 
agenda, os participantes discutiram 
assuntos de extrema relevância como os 
Pilares Estratégicos - Político, Educacional e 
Inteligência de Mercado - definidos para os 
próximos três anos e as comissões de trabalho, 
que contarão com suporte de todos os 
departamentos e assessorias da FENABRAVE.

Entre as palestras, foram abordados temas 
como panorama econômico brasileiro e 
mundial, panorama político para o Brasil, 
projetos educacionais da FENABRAVE – 
com a parceria da FCU (Flórida Christian 
University) e coaching, além de assuntos 
jurídicos, de comunicação e a apresentação 
de cada área interna da entidade. 

Diretoria Executiva e equipe de colaboradores e assessores da FENABRAVE, em Reunião de Planejamento Estratégico da Gestão 2018-2020.

http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/modulos/listas/index.php?tac=indices-e-numeros&idtipo=1&id=725&layout=indices-e-numeros


ALADDA 
realiza 
encontro no Peru
Os dirigentes da ALADDA – 
Asociación Latinoamericana de 
Distribuidores e Automotores se 
reuniram em dezembro/2017, 
no Peru. A reunião contou com 
a presença de representantes da 
Argentina, Brasil, Chile, Equador, 
México, Paraguai e Peru e, pela 
primeira vez, da Guatemala.

Durante o encontro, os 
participantes apresentaram 
os recentes resultados de seus 
respectivos mercados e debateram 
alguns temas comuns como a 
importação de veículos usados, 
combate à corrupção, as mudanças 
pelas quais o modelo de negócios 
do Setor da Distribuição de 
Veículos vem passando, renovação 
de frota, incentivo ao comércio 
internacional entre os países 
membros da ALADDA, oferta de 
crédito, dentre outros.

Na ocasião, o Presidente da 
ALADDA, da FENABRAVE e 
FENACODIV, Alarico Assumpção 
Júnior, apresentou Samir Dahas 
Bittar, Vice-Presidente da 
FENABRAVE, que assume, também, 
a Vice-Presidência da ALADDA, 
substituindo Octávio Vallejo, que 
deixou o cargo. 

Universidade WEB Fenabrave abre 
inscrições para cursos e palestras
O ano de 2018 
começou a todo vapor 
na Universidade WEB 
Fenabrave. Já estão 
abertas as inscrições 
para cursos e palestras 
que, como sempre, abordam assuntos relevantes para a formação e capacitação 
dos colaboradores da Rede de Distribuição de Veículos. 

Neste mês, estão disponíveis as palestras “A dualidade do Pós-Venda: 
Produtos x Serviços” e “Estoque de peças obsoletas: como sanar e o que 
fazer com o estoque existente em Concessionárias” e os cursos com 8 horas 
de duração sobre Assertividade para Concessionários e Gestão eficaz do 
tempo para Concessionárias. 

Além dos cursos, em breve, estarão disponíveis, também pela Universidade Web 
Fenabrave, três entrevistas feitas para o programa Mesa Redonda de Melhores 
Práticas, sobre assuntos extremamente relevantes, que visam contribuir para o 
desenvolvimento do negócio da Distribuição de Veículos.

A importância da rede social Linkedin, e como ela tem mudado a forma de se 
fazer negócio, será o primeiro tema conduzido por Silvana Vallochi, âncora do 
programa, durante entrevista com Denise Maia, executiva do Linkedin.

O tema “Gestão da Cultura de Saúde na sua Empresa” será o destaque da 
entrevista com Jorge Carvalho, sócio fundador da HealthCO Consultoria em 
Saúde Empresarial. O último programa abordará as mudanças trazidas com o 
e-Social, na análise de Alessandra Chaves, da Totvs, empresa de tecnologia.

A Universidade Web Fenabrave trabalha em parceria com a Escola de Gestão 
Automotiva e a Florida Christian University – FCU, e oferece, aos alunos, o que há 
de mais moderno em ensino a distância e conteúdo de interesse do Setor com 
alto impacto no dia a dia de trabalho. 

Mais informações, ligue para: (11) 5582-0045 ou envie e-mail para: 
universidade@fenabrave.org.br

mailto:universidade@fenabrave.org.br
http://isoflex.com.br/categoria-produto/progresso-do-trabalho-2/


Encontro de Vendedores e Consultores 
terá novidades para 2018
Com o objetivo de atender às demandas mais 
atuais de capacitação das Redes de Distribuição 
de Veículos no País, o Encontro de Vendedores e 
Consultores Técnicos, promovido pela FENACODIV, 
em parceria com os Sincodivs e com a EGA- Escola 
de Gestão Automotiva, foi remodelado para as edições de 2018.

Nesta 4ª temporada, o programa apresentará, aos participantes, as 
principais mudanças, atualizações e inovações relacionadas ao nosso 
Setor, o dia a dia dos profissionais das Concessionárias, bem como o 
relacionamento com o consumidor. 

A expectativa para 2018 é repetir o sucesso alcançado no ano passado. Em 2017, 
o curso passou por 18 estados, atendendo a mais de 4,6 mil participantes e, com 
isso, conseguiu arrecadar, aproximadamente, 4 toneladas de alimentos.

As apresentações dos conteúdos serão feitas por meio de workshops destinados 
aos profissionais de vendas e pós-vendas de todos os segmentos automotivos. 
Além disso, também serão realizadas palestras presenciais, transmissão de 
vídeo-aulas com estudo de casos, atividade prática em grupo e devolutiva aos 
participantes sobre o conteúdo assimilado. 

Em breve, estará disponível o calendário para os primeiros encontros. Então, 
fique atento aos canais de comunicação do Sincodiv do seu estado.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (11) 5582-0045,  
Whatsapp: (11) 9126 4826 ou envie e-mail para universidade@fenabrave.org.br .

Inscrições para 28º 
Congresso & ExpoFenabrave 
terão valores congelados
Os preparativos para o 28º 
Congresso & ExpoFenabrave, que 
será realizado nos dias 7 e 8 de 
agosto de 2018, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo, estão 
acelerados. As inscrições terão 
início a partir da segunda quinzena 
de fevereiro. 

Desta forma, as Redes de 
Concessionárias e Associações 
de Marca já podem programar e 
organizar sua participação e a de 
suas equipes nesse evento, que é o 
maior da América Latina no Setor de 
Distribuição de Veículos e que, neste 
ano, terá como tema: “Resiliência – 
Porque o mundo é digital, mas os 
relacionamentos são humanos”. 

Em breve, você terá acesso ao novo 
site com todas as informações 
sobre o processo de inscrição e 
informações sobre hospedagem, 
transporte e dicas de viagem. Ao 
longo dos próximos meses, serão 
publicados, no site oficial do 28º 
Congresso & ExpoFenabrave e 
nos Informativos especiais do 
evento, todos os detalhes sobre a 
programação do Congresso e da 
ExpoFenabrave, feira de negócios 
voltadas ao Setor que, este ano, 
também deverá ampliar sua área.

Fique atento para não perder os 
prazos e dicas. Desta forma, você 
garante o máximo de aproveitamento 
desse importante investimento em 
seu negócio.

Estiveram presentes no encontro, 
Sérgio Zonta, Vice-Presidente de 
Caminhões, Ônibus e Implementos 
Rodoviários da FENABRAVE e Paulo 
Matias, membro do Conselho 
Deliberativo da FENABRAVE 
e Presidente da ABRAFOR- 
Associação de Concessionários de 
Caminhões Ford, além de Valdner 
Papa, Diretor de Assuntos com o 
Mercado da FENABRAVE. 

Encontro da ALADDA, no Peru, reuniu representantes da Argentina, Brasil, Chile, 
Equador, México, Paraguai e Peru e, pela primeira vez, da Guatemala.
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ENTREVISTA 
O Presidente reeleito da FENABRAVE, 
Alarico Assumpção Jr., faz um balanço de 
sua gestão e comenta os planos da entidade.

CIDADANIA
Deltan Dallagnol fala 
sobre a luta contra a 
corrupção e a Lava Jato.

MERCADO 
Expectativas positivas  
para 2018.

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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