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Inscrições abertas para o  
28º Congresso & ExpoFenabrave

A partir da segunda quinzena de março, as inscrições para o 
28º Congresso & ExpoFenabrave estarão abertas no site do evento. 
Para as inscrições efetuadas até o dia 20 de março, o pagamento 
poderá ser parcelado em até 5 vezes, no boleto bancário. Com essa 
condição especial, as Redes de Concessionárias e Associações de 
Marca já podem planejar sua participação e a de suas equipes nesse 
evento, que é o maior da América Latina no Setor de Distribuição de 
Veículos. Aproveite essa oportunidade!

Com o tema “Resiliência – O mundo é digital e o relacionamento 
é Humano”, o evento acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto no 
Transamerica Expo Center, em São Paulo. Pelo 11º ano consecutivo o 
Banco Itaú será o Patrocinador Master do evento.

Em breve, você receberá os informativos especiais do evento, 
e também poderá acessar o site oficial do 28º Congresso 
& ExpoFenabrave para obter informações tanto sobre a 
programação quanto sobre as dicas de sua viagem. 

ExpoFenabrave – A maior feira de negócios voltadas ao Setor 
ocupará 8 mil m² de área de exposição. Até o momento, já estão 
confirmadas as presenças das seguintes empresas: Auto Avaliar, 
Auto Force, B3, Baitz, CCM Tecnologia, Dealernet, Followize, 
Growbit, Infocar, Isoflex, Linx, NBS, Sances Sistemas e Syonet. Fique 
atento aos informativos do evento e às publicações da FENABRAVE 
sobre as novidades e programação do evento deste ano. 

MENSAGEM DO CONSELHO EDITORIAL

Aprender a empreender

O mundo está mudando e, para enfrentar 
os desafios que se impõem todos os dias, 
é preciso ser inovador. Ouvimos essa 
premissa em todos os lugares, de muitos 
especialistas e consultores. Mas, temos 
ótimos exemplos de empreendedorismo 
e inovação em nosso próprio Setor. Um 
deles, sem dúvida, foi o grande empresário 
Raul Randon, falecido no último dia 3, a 
quem a entidade presta sua homenagem. 

Empresário de Caxias do Sul, o Senhor 
Randon foi, acima de tudo, um visionário, um 
apaixonado por seus negócios, um realizador 
de sonhos. É essa paixão, essa vontade de fazer 
diferente que temos que levar de exemplo para 
o nosso dia a dia, para a gestão dos nossos 
negócios. Não se alcança resultados diferentes 
fazendo as coisas da mesma maneira.

Por isso, o Pilar da Educação é tão importante 
para a FENABRAVE, pois temos que preparar 
o nosso Setor para essas transformações. A 
Universidade WEB Fenabrave trabalha para 
trazer novidades para que você seja o pioneiro 
das suas mudanças. 

Acompanhe, também, nesta edição do 
Fenabrave em Ação, o início das inscrições 
para o 28º Congresso e ExpoFenabrave, 
a programação de cursos e palestras da 
Universidade WEB Fenabrave e o sucesso do 
primeiro Encontro do Vendedor do ano, entre 
outros assuntos relevantes do dia a dia da 
Distribuição de Veículos.

Boa leitura!

Conselho Editorial

Clique aqui e acesse o site do 28º Congresso & ExpoFenabrave

http://www.congresso-fenabrave.com.br/


Ministro da Agricultura  
recebe representantes da FENABRAVE

No fim de fevereiro, o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, foi 
recebido pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, 
em Brasília, para tratar de assuntos relacionados ao Plano Safra 2018/2019. 

No encontro, também estiveram presentes Ricardo Lima, Vice-Presidente, 
Valdner Papa, Diretor de Relações com o Mercado, além de Paulo de 
Tarso Costabeber, Presidente da ABRAFORTE – Associação Brasileira dos 
Distribuidores New Holland.

PNL, Neuroplanning e 
Orçamentação estão entre 
os cursos da  Universidade 
WEB Fenabrave

Planejar ações, tomar decisões, 
pensamento estratégico, enfrentar 
desafios e manter-se motivado, são 
aspectos do dia a dia da gestão das 
Concessionárias que estão no foco 
dos cursos disponíveis, em março, 
pela Universidade WEB Fenabrave. 

Com o foco em PNL – Programação 
Neurolinguística – o curso “Como 
melhorar a capacidade de tomar 
decisões e atingir objetivos com PNL 
para Concessionários” terá carga 
horária de 8 horas e será ministrado 
pelo professor Ricardo Cavalcante.

Ainda na linha da aplicação 
do pensamento estratégico, 
o professor Fernando 
Leocadio Pianaro comandará 
o curso, também com 8 horas, 
“Acupuntura Organizacional para 
Concessionárias: Neuroplanning.”

Outro tema sobre como enfrentar 
os desafios propostos nesta nova 
era de relacionamentos será 
“Autodesenvolvimento profissional: 
motivação no trabalho para os 
Concessionários”, que terá 12 horas 
de duração e será ministrado pela 
professora Iraide Pita.

As questões sobre o planejamento 
orçamentário também estão 
na palestra com o tema: “Tenha 
benefícios com o processo adequado 
da orçamentação para o setor 
automotivo”, apresentada pelo 
professor Ricardo Nogueira. 

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

Encontro de Vendedores em Sinop reúne 250 participantes

O primeiro Encontro de Vendedores do ano foi realizado em Sinop (MT), no dia 
1º de março, e contou com a participação de 250 colaboradores do Setor da 
Distribuição de Veículos da região. Neste evento, estudos de casos, palestras, 
vídeos e atividades práticas em grupo seguiram o conceito da relação entre 
tecnologia e relacionamento humano. 

“São assuntos relevantes para o aprimoramento profissional das equipes de 
vendas e gestores. O mercado está cada vez mais competitivo e digitalizado 
com mudanças cada vez mais velozes. Treinar e se atualizar torna-se essencial”, 
comentou Paulo Boscolo, Diretor da FENABRAVE-MT e Presidente do Sindicato 
dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Mato Grosso (Sincodiv-MT). 

Ao todo, foram arrecadados 300 quilos de alimentos não perecíveis, que 
serão doados ao CARTAS – Centro de Apoio e Reabilitação Toxicômano e 
Alcoolistas de Sinop.

O próximo encontro será em Belo Horizonte (MG), e os alimentos arrecadados 
serão doados para o Núcleo Assistencial Caminho para Jesus. Mais informações, 
procure pelo Sincodiv-MG.



FENABRAVE participa da “1ª Corrida e 
Caminhada Empreendedoras em Ação”

A FENABRAVE foi uma das entidades parceiras na promoção 
da 1ª Corrida e Caminhada “Empreendedoras em Ação”, 
realizada no domingo, 4 de março, em São Paulo (SP). O 
percurso, de 4 quilômetros, contou com paisagens do centro 
histórico da cidade e teve, como objetivos, a valorização da 
saúde da mulher, o empoderamento feminino e a integração 
da mulher com o esporte.

Participaram da corrida e caminhada cerca de 100 mulheres 
convidadas da FENABRAVE, dentre elas, colaboradoras da 
entidade e de Associações de Marca.

 Raul Randon deixará saudades

No sábado, dia 3 de março, o Setor Automotivo recebeu 
a triste notícia do falecimento do Sr. Raul Randon, 
empresário e fundador de uma das maiores empresas de 
implementos rodoviários do Brasil, a Randon.

Seu legado empresarial e sua inquestionável contribuição 
para o setor automotivo, certamente, perpetuarão sua 
memória em muitos corações.

A FENABRAVE guardará lembranças especiais do convívio 
com esse grande amigo, como sua participação, em 2012, 
no 22º Congresso & ExpoFenabrave, quando também 
recebeu uma justa homenagem pelo empreendedorismo 
devotado ao desenvolvimento da indústria deste País.

FENABRAVE participa de workshop 
promovido pelo BNDES
O BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social, realizou, no dia 5 de março, um 
workshop técnico sobre os resultados do estudo 
“Panoramas Setoriais 2030 – Desafios e Oportunidades 
para o Brasil”, que discorre sobre as perspectivas 
e oportunidades e desafios de setores chave da 
economia brasileira, tendo, como horizonte, cenários 
de desenvolvimento para a década de 2030. 

O encontro faz parte da série de eventos 
promovidos pelo banco com o tema “Visão 2035: 
Brasil desenvolvido. Participaram do evento, como 
representantes da FENABRAVE, Sérgio Zonta, Vice-
Presidente para o Segmento de Caminhões e Ônibus, 
Waleska Cardoso, Vice-Presidente da entidade, e Edson 
Zanetti, da área de Inteligência de Mercado.

Em 2012, Raul Radon foi homenageado  
durante o 22º Congresso Fenabrave.

Serpro desenvolve sistema eletrônico 
de notificação de infrações
Motoristas ou empresas podem, a partir de agora, receber as 
notificações de infrações de trânsito de forma eletrônica, com 
possibilidade de descontos de até 40% no valor. O Serpro, 
Serviço Federal de Processamento de Dados, em conjunto 
com o Denatran, desenvolveu o Sistema de Notificação 
Eletrônica (SNE) que permite acesso às informações de 
infrações de trânsito em qualquer local. A ferramenta é uma 
solução Web e Mobile e está disponível para os sistemas 
Android e iOS, para pessoa física por meio do aplicativo, e por 
meio de Certificado Digital, para empresas.

Com o SNE, o órgão autuador não precisa imprimir e enviar 
as multas pelos Correios, o que facilita o processo de 
recebimento, pagamento e acompanhamento de processos, 
gerando economia de custos. Desta forma, é possível 
reduzir, em até 40%, o valor das infrações de trânsito, para 
cidadãos e empresas que optarem pelo sistema.

Até o momento, estão no sistema órgãos autuadores dos 
estados do Acre, Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina, Sergipe e Distrito 
Federal, mas outros 30 órgãos de 11 estados já estão em 
processo de adesão.

Para mais informações, estão disponíveis os canais de 
atendimento do Serpro pelo telefone 0800-728-2324, 
pelo e-mail: css.serpro@serpro.gov.br ou pela página 
do SNE https://servicos.serpro.gov.br/sne/.

mailto:css.serpro@serpro.gov.br
https://servicos.serpro.gov.br/sne/
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ENTREVISTA 
Antonio Megale, Presidente da Anfavea, 
comenta a atualidade do setor automotivo 
brasileiro e avalia o Programa Rota 2030.

SETOR
Segmento de duas 
rodas se prepara para a 
retomada das vendas.

MERCADO 
É preciso evoluir na gestão 
de peças e extrair o máximo 
de rentabilidade.

Estabilidade econômica traz perspectivas positivas para o 
crédito e beneficia o Setor da Distribuição de Veículos.

MAIS CRÉDITO EM 2018!
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