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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.

www.assobrav.com.br
Comandatuba | Bahia

Patrocínio:
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Boa noite!
Amigos concessionários, 
Pablo e Jörg, presidentes da Volkswagen e do Banco 
Volkswagen, 
Demais executivos da Montadora e do Banco,
Minha diretoria, lideranças da Rede, 
Colaboradores da ASSOBRAV e do Grupo Disal, com quem 
convivi diariamente por quatro anos,
Nossos patrocinadores – Banco Volkswagen e Grupo Disal, 
que tornaram este evento possível, 
Convidados, senhoras e senhores...

Não pensei que sentiria tanta saudade do cargo já tão 
cedo...
Sério, o ir quase todos os dias para a ASSOBRAV tornou-
se um hábito; uma rotina que apesar de intensa, cheia de 
reuniões e de tomadas de decisão importantes, às vezes, de 
forma solitária, vai me fazer falta.
O convívio com vocês, amigos da Rede, nas inúmeras 
reuniões de UNI´s por todo o Brasil, com os executivos 
da Montadora e do Banco, numa relação de parceria 
absolutamente transparente, e o dia a dia com os 
colaboradores da Assobrav e do Grupo Disal, me deram 
um grande enriquecimento pessoal.
Posso dizer que, hoje, sou um profissional melhor; mais 
completo, mais preparado para os desafios que estão por 
vir.
Estes últimos quatro anos foram – como vimos no vídeo 
que acabou de ser exibido – bem intensos. No entanto, 
passaram rápido demais. E esta sensação, estou certo, 
significa que foram bem vividos; bem aproveitados; bem 
produtivos.
Como disse há quatro anos em meu discurso de posse, 
“bom-humor, alegria e jovialidade não são incompatíveis 
com o trabalho.” E sinceramente acredito que este meu 
temperamento somou à minha tarefa como presidente da 
Assobrav.
Nessa jornada não posso deixar de agradecer à minha 
família. Minha mulher, Andrea, e meus filhos, Manuella, 
Thiago e Giovanna, que muitas vezes festejaram datas 
importantes sem a minha presença...

Discurso de despedida do presidente da 
Assobrav, Dado Guião (Gestão 2016 – 2019), 
proferido dia 22 de novembro à noite, 
durante jantar no Resort Transamérica 
Comandatuba. 

6 S H O W R O O M

Ano 41 • n       • 392 • Setembro 2019

O paraíso mais perto de você

P
ub

li
ca

çã
o

 d
a 

A
ss

o
ci

aç
ão

 B
ra

si
le

ir
a 

d
e

 D
is

tr
ib

ui
d

o
re

s 
V

o
lk

sw
ag

e
n

Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.

www.assobrav.com.br
Comandatuba | Bahia

Patrocínio:
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Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL • 2016-2019
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A vocês, hoje representados 
pela Andrea, muito obrigado 
pela compreensão, pelo apoio, 
pelo imenso carinho. E saibam, 
que apesar de longe em tantas 
ocasiões, vocês sempre estiveram 
em meus pensamentos.
Aos meus pais, Rui Flávio – o 
terceiro presidente da Assobrav, 
na gestão 1977 – 79, meu grande 
exemplo – e Cecília, a mãe mais 
profissional, sábia e amorosa de 
todas, minha admiração e respeito 
eternos...
Aos meus irmãos, Vinho e Digo, 
sem os quais não teria me dedicado 
integralmente à Assobrav, aos 
nossos diretores Egno, Regina e a 
toda a Família Santa Emília, minha 
profunda gratidão e a certeza de 
que irão me receber de braços 
abertos a partir de janeiro.
Amigos, ainda há muito por fazer; 
temos um trabalho árduo pela 
frente – reivindicações pendentes 
da categoria, como o equilíbrio 
entre as vendas a varejo e as 
vendas diretas e a igualdade de 
tratamento entre as locadoras e as 
concessionárias.
Estas questões estão a cargo da 
Fenabrave, hoje aqui presente 
pelo nosso grande companheiro 
Marcelo Cyrino, do Grupo Ápia, 
do interior de São Paulo, mas cabe 
à Rede Volkswagen e à Assobrav, 
como sua representante, apoiar 
estas causas.
Outro tema de extrema relevância, 
diz respeito a justa expectativa 
econômica e jurídica da Rede 
de Concessionários Volkswagen 
receber a parte que lhe pertence 
na recuperação do ICMS, 
indevidamente incluído na base de 
cálculo do PIS e da COFINS.
Com o julgamento definitivo da 
matéria pelo STF no próximo dia 
05.12, estarão presentes todas 
as condições necessárias para a 
realização do almejado e ainda não 
atingido acordo entre as partes.
O futuro nos aguarda em duas 
frentes: uma mais conservadora, 
que é a de preservar o já 

conquistado e manter nossas 
portas abertas, e a outra, 
certamente mais difícil, é a 
de nos adaptarmos ao novo 
consumidor e às tecnologias 
que a cada dia o deixam mais 
informado, conectado, forte e 
exigente.
Nesta gestão, procuramos 
demonstrar o quão importante é 
antecipar-se a este futuro, onde 
praticamente tudo caminhará 
para o digital.
Várias palestras, seminários 
e cursos, alguns no exterior, 
foram em parte subsidiados 
pela Assobrav para que a Rede 
entendesse essa transição do 
mundo analógico para o digital.
E a Montadora, renovada na 
“Nova Volkswagen”, cujos 
principais agentes desta nova 
fase são o seu presidente, Pablo 
Di Si, e seu vice-presidente 
de Vendas e Marketing, 
Gustavo Schmidt, muito tem se 
empenhado para isso.
A estes profissionais, aos quais 
recentemente se incorporou 
Jörg Pape, presidente do 
Banco, damos os parabéns pela 
iniciativa, até pouco tempo atrás, 
considerada ousada demais.
Como a segunda geração 
na liderança da Assobrav, 
entendemos que é nossa 
obrigação renovar nossa 
conduta, processos e sistemas, 
para proporcionar à Rede de 
Concessionárias as ferramentas 
necessárias para gerir seus 
negócios amanhã.
No entanto, em momento algum, 
consideramos deixar de lado 
os princípios e a missão da 
Assobrav – o de zelar pelos 
interesses de sua Rede – Rede, 
sem a qual, não teria razão de 
existir.
Assim como muitos são os 
desafios, também são muitas 
as oportunidades para nossas 
empresas, permitindo, inclusive, 
novos negócios ligados à 
atividade principal.

Não vejo motivo para nostalgia. 
Ao contrário. Mesmo sendo o 
otimista que todos conhecem, 
o mundo desenvolvido nos dá 
provas diárias de que se bem 
utilizadas, as novas tecnologias 
virão para facilitar e agilizar 
nossas tarefas e melhorar nossa 
rentabilidade.
Espero, sinceramente, que 
minha Diretoria e eu tenhamos 
plantado esta semente, e 
que ela brote rapidamente 
em todas as concessionárias 
do País, sejam pequenas, 
médias ou grandes grupos, 
mesmo porque, com todas 
estas mudanças, o tamanho 
não será mais um diferencial 
de potência como o foi até o 
presente. Aí estão as startups 
– algumas, brasileiras, muito 
bem-sucedidas em nosso 
setor – algumas nascidas em 
garagens.
Com preparo, foco, 
determinação e sem medo 
de errar, boas ideias sempre 
terão lugar no mercado, e 
acreditem – não importa se 
o empreendedor é júnior ou 
sênior – o que vale é o espírito 
inquieto e observador que o 
move.
Com esta essência, desejo a 
você, César, e à sua Diretoria 
- que competência têm de 
sobra - um ótimo trabalho, mas 
fundamentalmente, que vocês 
sejam acolhidos por todo o 
conjunto de profissionais que 
compõem o mundo Volkswagen 
com o mesmo carinho com o 
qual eu fui recebido.
Um último recadinho...
“Sou caipira, mas agora muito 
mais viajado!”
Muito obrigado a todos!
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Caros amigos Concessionários,
Amigos da Fábrica, 
Amigos do Banco, 
Senhoras e Senhores, 
Boa Noite.

Primeiramente, quero agradecer ao Dado pelo convite e, 
aos Senhores, por terem me referendado.
Dado, muito obrigado pela sua indicação e, acima de tudo, 
pela paciência e agenda para que eu pudesse entender 
melhor a condução de nossa Associação.
Tenha a certeza de que, em alguns momentos, terei que 
voltar à sua ajuda, e sei que a encontrarei sempre.
Fica aqui o meu reconhecimento e agradecimento a você.
Quero também apresentar - e agradecer - aos Vice-
Presidentes da nova Diretoria, que corajosamente 
aceitaram o meu convite para fazer parte desta jornada 
nestes próximos anos que preveem tantas mudanças e 
desafios.
Em ordem alfabética, quero apresentar: 
 Sr. Bruno Tude de Melo, da concessionária Meira Lins, de 
Recife;
 Sr. Crescencio Zamora, da concessionária Zamora, da 
capital paulista;
 Sr. Luiz Alberto Reze, da concessionária Abrão Reze, de 
Sorocaba, interior de São   Paulo;
Sr. Luiz Sérgio Maia, da concessionária Saga, de Minas 
Gerais, que por questões pessoais não está presente
Sr. Paulo Simões Filho, da concessionária Abolição, do Rio 
de Janeiro;
Sr. Sergio Goloubeff Junior, da concessionária Servopa, de 
Curitiba;
E o
Sr. Ruiter Rezende, da concessionária Mavel, de Manaus.
À Fábrica e ao Banco VW, quero deixar clara nossa 
intenção de termos uma agenda propositiva, que lhes 
apresentaremos no início de nossa gestão, além de sempre 
estarmos abertos ao diálogo franco e honesto.
Senhoras e senhores,
Agradecimentos feitos, gostaria de lhes contar um pouco 
da minha história...

Discurso de posse do presidente da 
Assobrav eleito para biênio 2020- 2021, 
Cesar Fernando Álvares de Moura, proferido 
dia 22 de novembro, à noite, durante jantar 
no Resort Transamérica Comandatuba.
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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.
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Cesar Fernando Álvares de Moura
PRESIDENTE ASSOBRAV • 2020-2021

9S H O W R O O M

Como muitos sabem, mas nem 
todos, somos uma família de 
portugueses que trabalham juntos 
e na mesma sala. Imaginem! É uma 
reunião de Conselho a cada 15 
minutos...
Cada um buscando seus interesses, 
suas necessidades, suas verdades e 
suas posições. Posições essas que, 
às vezes, se tornam conflitantes e 
causam um certo tumulto entre nós.
Tem horas em que as defesas e 
ataques se tornam acalorados e 
muito debatidos. Há situações 
em que saímos até bastante 
aborrecidos e chateados uns com 
os outros.
Esta é a minha família; com todas 
as dúvidas, os questionamentos, os 
problemas existentes...
Esta família é perfeita para mim, 
e tenho certeza de que Deus 
não poderia ter colocado almas 
tão perfeitas como estas para 
me ajudar em minha jornada de 
aprendizado e crescimento.
Em qualquer desafio ou problema 
que eu entre, eles - minha família - 
vão estar comigo, me incentivar, me 
orientar, me ajudar, me defender, 
me levantar, quantas vezes forem 
necessárias. 
Esta é a beleza da família!
E este é o primeiro ponto que 
quero destacar na minha história: 
nas adversidades de cada um, 
todos se unem para ajudar.
Quero também falar 
especificamente sobre um dos 
meus irmãos...
Marco, que carinhosamente 
chamamos de Totonho.
Ele, quando bebê, teve meningite 
e perdeu a audição ainda sem ter 
tempo de se alfabetizar. Mesmo 
com grandes dificuldades que a 
vida lhe impôs, trabalha todos os 
dias conosco na empresa. E quis 
o destino que seu segundo filho, 
Enzo, viesse a este mundo com 
paralisia cerebral.
Totonho é um vencedor. Um 
cara super legal. Dedica-se 
muito ao filho Enzo. Cuida, viaja, 
faz festas, nada, cavalga e luta 

incansavelmente, todo dia, para 
colocar o Enzo de pé.
Não reclama, apenas cuida, 
sempre com muito amor.
Este é o segundo ponto que 
quero destacar na minha história: 
o incondicional amor de uma 
família. 
E não posso esquecer, quando 
penso nela, na inspiração de 
meu pai, Orlando. Um grande 
personagem do passado 
desta Associação que levou 
com respeito e dedicação o 
seu mandato. As paredes da 
Assobrav guardam histórias, 
decisões e criações de sua 
época.
Também não posso esquecer 
de meus outros irmãos: João e 
Ana, que pela força de trabalho 
e espírito desafiador, criam 
oportunidades todos os dias para 
que nossa família prospere.
Bom, amigos...
Faço aqui uma pausa, enquanto 
vocês processam essas histórias 
e pontos que nela ressalto. E 
peço licença para fazer uma 
homenagem a minha esposa e 
a meus filhos. Coloquei duas 
músicas de dois mestres, que 
escrevem muito melhor do que 
eu. A primeira é para você, 
Elaine, e a segunda, para vocês, 
Bruna, Stefano e Cesar.
Voltando, meus amigos …
Muitas são as questões que 
enfrentaremos nos próximos 
anos, e me empenharei 
em privilegiar aquele que 
paga todas as nossas contas 
diariamente: o cliente.
Ele tem mudado muito, e 
precisamos entender como 
poderemos atendê-lo melhor.
Vejo muitos negócios sendo 
abertos por pessoas novas 
e até de outros ramos e me 
pergunto: por que não estamos 
trabalhando nisso aqui também?
Precisamos encontrar juntos 
soluções que nos mantenham no 
jogo nos próximos anos.
Esta casa tem inteligência, 

informação e força de trabalho 
para isso. Esta será outra pauta 
importante nestes próximos 
anos.
Amigos e amigas, encerrando 
minha mensagem, quero voltar 
aos dois pontos da minha 
história e fazer um paralelo:
Primeiro, somos todos uma 
família: nós, Concessionários, 
Banco e Fábrica - embora esta, 
a gente ache, às vezes, que é 
meio cunhada... Mas como eu 
gosto muito dos meus...
Fato é que somos uma grande 
família, e embora cada um, 
individualmente, tenha seus 
interesses e objetivos, sendo 
lícito defendê-los com paixão e 
eloquência, devemos encarar, 
como disse antes, que estamos 
diante de grandes mudanças 
no mundo e que precisam 
de nossa força conjunta para 
enfrentá-las. 
Tempos de novas tecnologias, 
a concorrência que se acirra, 
o consumidor mais bem 
preparado e exigente, os novos 
formatos de negócios e outros 
tantos... Mas, acredito que nas 
adversidades, juntos, somos 
mais fortes.
E é melhor não mexer com 
a gente – concessionários, 
Banco, e Montadora - pois 
tenho certeza de que nós, se 
desafiados, nos uniremos e 
lutaremos juntos, por um e por 
todos. E voltando ao segundo 
ponto, me espelhando em 
meu irmão, quero dizer que 
será com esse mesmo amor 
incansável e incondicional  que 
a partir de janeiro de 2020 
assumirei a presidência da 
nossa Grande Família Assobrav.
Obrigado.
Boa festa e boa noite a todos!
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Luiz Alberto Reze, 
da VW Abrão Reze, de Sorocaba, 
interior de São Paulo, representando 
a Região II.

Sérgio Goloubeff Junior, 
da VW Servopa, de Curitiba, 
representando a Região III.

Com o presidente eleito para o biênio 2020-2021, 
Cesar Moura, da VW Savol, do ABC paulista, assumiram 
a condução da Assobrav como vice-presidentes da gestão, 
compondo a Diretoria Executiva, os concessionários:

Crescencio Zamora Ortega Filho, 
da VW Zamora, da capital paulista, 
representando a Região I. 

Paulo Pires Simões Filho, 
da VW Abolição, do Rio de Janeiro, 
representando a Região IV.

10 S H O W R O O M

QUEM ESTARÁ POR AQUI 
NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS
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Crescencio Zamora Ortega Filho, 
da VW Zamora, da capital paulista, 
representando a Região I. 

Paulo Pires Simões Filho, 
da VW Abolição, do Rio de Janeiro, 
representando a Região IV.

Bruno Tude de Melo, da VW Meira Lins, 
de Recife, representando a Região V.

Luiz Sergio de Oliveira Maia, 
da VW Saga Autominas, 
representando a Região VII.

Ruiter Macedo Martins de Rezende, 
da VW Rezende, de Manaus, 
representando a Região VI.

11S H O W R O O M
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Uninorte/II  Automar Rene Coletto Correa

Uninorte/II  Taba Marco Antonio de Felipe

Unisudoeste / II  Comasa Eduardo Freire

Unisudoeste / II  Dapsa Daniel Tezah Camargo

Unicar / III  Auto Elite Marcos Augusto Viel

Unicar / III  Santa Pedra Romano Bellei 

Unipar / III  Servopa Cristian Letti

Unipar / III  Somaco Antonio Carlos Del Angelo

Unisul / III  Carburgo Jacson Drews

Unisul / III  Motomecânica Daniel Chanan Kappler

Unileste / IV  Rodac José Willian Pecini Noel 

Unileste / IV  Real Luis Belisanda Filho

Unibase / V  Maracar Sergio Gama

Unibase / V  Cristal Ervino Binow Junior

Uninordeste / V  Disnove Eraldo Barbosa dos Santos Junior

Uninordeste / V  Colinas Motor Ricardo Nascimento

Unicentro / VI - DF  Pollo Raimundo Aidar Junior

Unicentro / VI - DF  V12 Gilmar da Silva Farias

Unicentro / VI - GO  Belcar Glauber F. Souza Fernandes

Unicentro / VI - GO  Javel Moacyr Soares das Neves

Unicentronorte/VI-Amazon Perin Vitor Hugo Castro Perin

Unicentronorte/VI-Amazon Nova Mavel Ruiter S. Macedo Martins de Rezende

Unicentronorte/VI-Cuiabá Cometa Cristinei Rodrigues de Melo

Unicentronorte/VI-Cuiabá Mazzutti Cesar Eduardo Mazzutti

Uninoroeste / VII  Auto Cecilia Marco Túlio Fiuza Rabelo

Uninoroeste / VII  Recreio BH Eric Braz Tambasco

Unisudoeste / VII  Minas Auto Eduardo Santos Filho

Unisudoeste / VII  Thema Claudio Ribeiro Machado

LIDERANÇA
2020/2021

12 S H O W R O O M

Presidentes e Vice-Presidentes de UNI’s
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Descontração, confraternização, alegria e 
emoção. Estas foram as palavras mais usadas 
pelos 400 convencionais presentes à XIX 
Convenção Nacional da Assobrav, realizada entre 
20 e 23 de novembro no Resort Transamérica 
Ilha de Comandatuba, no sul da Bahia, para 
descrever o maior encontro da Rede Volkswagen, 
representado por 130 DN´s da marca.
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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.

www.assobrav.com.br
Comandatuba | Bahia

Patrocínio:

Desde a chegada, nos dois 
voos charter que aterrissaram 
diretamente em Una, titulares, 
sucessores, familiares e 
diretores das concessionárias 
de todo o País, assim como 
os convidados, entre eles 
executivos da Montadora, do 
Banco VW, da Assobrav e do 
Grupo Disal, perceberam de 
imediato o clima caloroso 
do evento, proporcionado 
não apenas pelo excelente 
clima, ensolarado e quente da 
Bahia, como pela atmosfera 
de confraternização e relax 
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proposto pela Comissão 
Organizadora do Evento, que 
contou com o patrocínio do 
Banco VW e o Grupo Disal.
Recebidos no aeroporto, 
com fotos e o registro das 
melhores imagens em vídeo, 
e logo depois pelas baianas 
do Resort, os convencionais 
começaram a saborear as 
delícias do Resort com a 
melhor água de coco do 
mundo! – mas isto foi apenas 
o aperitivo das iguarias que a 
Convenção reservou para os 
três dias de festa.
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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.

www.assobrav.com.br
Comandatuba | Bahia

Patrocínio:
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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.
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Ninguém desperdiçou tempo. Crianças 
logo correram para as piscinas, bicicletas e 
brincadeiras acompanhadas pelos monitores 
do Complexo. E os adultos não fizeram por 
menos. Aulas de hidroginástica, jogos de 
quadra, caminhada e corrida na pista, relax 
com a massagem oferecida pela Convenção 
no Spa com produtos da L´Occitane, ou 
simplesmente uma boa conversa com os 
colegas da Rede imersos no bar da piscina, 
marcaram os dias da XIX Cenassobrav.
Ficar à vontade, como em casa, recebendo 
amigos, foi o clima geral. Houve quem 
preferisse a contemplação dos belíssimos 
jardins, a observação das infinitas espécies de 
pássaros, caranguejos e outros representantes 
endêmicos daquela fauna preservada e 
encantadora. Um paraíso.
Almoços e jantares com as delícias regionais 
e internacionais fizeram com que as mesas 
mudassem constantemente de comensais, 
afinal, a confraternização foi o principal motivo 
para que a Rede Volkswagen celebrasse o final 
do mandato do presidente da Assobrav, Dado 
Guião, da VW Santa Emília, de Ribeirão Preto, 
à frente da Entidade nos últimos quatro anos, 
e recebesse o concessionário Cesar Moura, 
do Grupo Savol, do ABC paulista, como o novo 
presidente, eleito para o biênio 2020 – 2021.

Momentos  de relax
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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
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Abelleira adiantou o que a Volkswagen espera 

para 2020: “Acreditamos em uma indústria de 2 

milhões e 900 mil carros, um crescimento de 8%, 

e em termos de marca VW, um crescimento de 

11%, ganhando espaço no mercado, ganhando 

market share, em torno de 15.8%, com um 

crescimento maior na venda a varejo do que 

corporativa, seguindo a tendência dos últimos 

anos”.

Daniel Morroni, por sua vez, concentrou-se 

nos Programas Revisão de Série e Revisões 

Planejadas, em conjunto com o Banco 

Volkswagen, responsáveis pelo aumento das 

passagens nas concessionárias. “No quesito 

Revisões de Série, todos os últimos lançamentos 

da marca estão incluídos e isso nos faz chegar 

Manhã de 
trabalho

Dia 22, Sexta-feira, foi a data 
escolhida para a manhã de 
trabalho, com a participação 
dos diretores da Volkswagen 
do Brasil, Alexandre Abelleira, 
do Desenvolvimento da Rede e 
Daniel Morroni, do Pós-Vendas, 
assim como de Eduardo Portas, 
do Banco Volkswagen e Anderson 
Silva, CEO do Grupo Disal.
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a quase 30% de todos os carros que 

estão sendo vendidos hoje já com as três 

primeiras revisões pagas. E o ano que 

vem, 41% dos nossos produtos estarão 

incluídos nesse projeto. Lembro ainda 

que lançamos a venda desse pacote 

para seminovos, ou seja, o carro que 

já foi vendido, até a primeira revisão 

poderá ser contemplado com este 

benefício. Basta o concessionário entrar 

em contato com o cliente, e o resultado 

é surpreendente. Temos dados de 

que 97% dos clientes de seminovos 

contatados voltaram às concessionárias 

para realizar a primeira revisão. E nós 

temos chassi por chassi cadastrados 

e vocês têm acesso aos chassis que 

não voltaram, para fazer esse convite, 

e mais, se o cliente perdeu a primeira, 

ele tem chance, por meio de Programa 

de revalidar a garantia e assim fazer a 

revisão, portanto, está na mão de vocês 

trazer o cliente para a concessionária.”

Eduardo Portas, do Banco VW, disse 

que a Instituição já pagou o dobro 

de comissões do que o ano passado, 

até outubro. “A evolução da comissão 

paga a vocês até dois meses atrás já é 

104% maior do que foi durante o ano 

inteiro de 2018, então, fecharemos 2019 

provavelmente com 120% a mais de 

comissão paga a vocês.”

Já, o CEO do Grupo Disal, Anderson 

Silva, anunciou que a Rede associada 

ao Grupo já entregou mais de 460 mil 

veículos. “Nós transacionamos 150 

milhões de reais, em média, todo mês 

porque termos 194 mil clientes ativos, 

ou seja, uma base ativa de quase 200 mil 

clientes pagando boletos mensalmente. 

Já vendemos até agora mais de 1 milhão 

de cotas, e o mais importante: hoje a 

Disal Consórcio é a “Top 3” no mercado 

entre as administradoras de consórcio.”
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Comandatuba | Bahia

À noite, do mesmo dia 22, aconteceu o 
aguardado jantar e festa de transmissão 
de cargo de presidente da Assobrav.
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Um vídeo com alguns dos mais divertidos 
comentários e “falhas fora do ar”, ocorridos 
durante as gravações dos programas da Assobrav 
TV durante os quatro anos da última gestão, abriu 
a noite, divertindo a plateia e descontraindo 
o ambiente. Em seguida, o presidente Dado 
Guião recebeu uma inesperada homenagem da 
Volkswagen do Brasil. Conhecido apreciador de 
futebol, e santista de coração, Guião recebeu das 
mãos do presidente e CEO da Volkswagen América 
Latina, Pablo Di SI e de Gustavo Schmidt, vice-
presidente de Vendas e Marketing da VWB, uma 
camiseta autografada pelo próprio Pelé. Durante a 
homenagem, Di Si destacou que “a Região América 
Latina não é fácil, por isso um bom relacionamento 
é fundamental; se não mantivermos uma boa 
conversa, um bom entendimento - obviamente com 

posições diferentes, defendendo cada qual seus 
direitos e negócios, seja a Montadora, o Banco VW 
e a Rede VW, mas sempre conversando e chegando 
a consensos, não conseguiremos seguir adiante. 
E nesse sentido, quero agradecer ao Dado por 
ter dado início a essa nova fase, há quatro anos, e 
onde eu tive o privilégio de ter dado continuidade 
junto com ele a esse trabalho nos últimos dois. Mas, 
além de agradecer e de prestigiar o profissional, 
quero agradecer a pessoa, Dado Guião, porque se 
a pessoa não tem integridade, não tem honestidade 
ao conversar com o outro, a razão não existe. E o 
Dado tem tudo isso.” 

Mais homenagens
O presidente do Banco Volkswagen, Jörg Pape e o 
CFO, Rodrigo Capuruço, também homenagearam 
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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.

www.assobrav.com.br
Comandatuba | Bahia

Patrocínio:

Dado Guião, com uma 
camiseta do Botafogo de 
Ribeirão Preto, time da 
cidade que ele acompanha, 
entregue em jantar em 
São Paulo, onde também 
estiveram Eduardo Portas 
e o presidente eleito da 
Assobrav, Cesar Moura. 
Mas, durante a festa da 
XIX Cenassobrav, Pape 
destacou a “grande honra 
de estar presente junto 
à Rede VW em seu mais 
importante Encontro” e 
dirigindo-se ao presidente 
Dado Guião disse: “Dado, 
vamos sentir sua falta, mas 
igualmente damos as boas-
vindas ao Cesar, que pode 
estar certo de contar com 
100% do nosso apoio, assim 
como sempre apoiamos a 
Rede VW, para dar cada vez 
mais satisfação aos nossos 
clientes”.
Capuruço destacou que 
“a alegria e o sucesso de 
estarmos aqui também 
são devidos a vocês, 
concessionários e aos 
nossos times. Temos 
grandes desafios pela 
frente, mas com uma Rede 
forte como esta, com este 
modelo de negócio e a 
confiança que a gente já 
estabeleceu, temos certeza 
de que o melhor está por 
vir.”
Um vídeo registrando os 
principais fatos da gestão 
2016 – 2019 antecedeu 

as mensagens do 
presidente Dado 
Guião, em seu último 
discurso oficial à Rede 
de Concessionários, 
e de Cesar Moura, 
presidente eleito para 
dirigir a Entidade em 
2020 e 2021.

Mensagens dos 
presidentes à Rede 
VW
Guião disse que “o 
trabalho à frente da 
Assobrav e do Grupo 
Disal e o convívio com 
todos os públicos que 
fazem parte do Sistema 
Volkswagen o tornaram 
um profissional 
melhor”. Ele também 
se disse satisfeito 
em ter difundido a 
necessidade de as 
novas tecnologias 
fazerem parte 
efetivamente 
do dia a dia das 
concessionárias 
e ao fato de os 
concessionários 
estarem alertas e 
abertos às mudanças 
impostas por elas. 
Mas também frisou 
que “ainda há muito o 
que fazer no modelo 
atual Concessionária 
de Veículos, como 
a igualdade de 
tratamento dispensado 
às autorizadas e às 

locadoras na comercialização de veículos 
e na justa expectativa econômica e jurídica 
da Rede de Concessionários Volkswagen 
em receber a parte que lhe pertence na 
recuperação do ICMS, indevidamente 
incluído na base de cálculo do PIS e da 
COFINS.”
Antes de seu pronunciamento como o 
novo presidente da Assobrav, Cesar Moura 
também homenageou Guião em nome da 
Diretoria Executiva 2016-2019, entregando 
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a ele uma mala de viagem, 
“já que agora ele continuará 
viajando, mas a lazer, e em 
companhia de sua mulher, 
Andrea”.
Este novo momento de 
descontração serviu para 
criar mais surpresa ao último 
discurso da noite. Ao invés de 
uma mensagem protocolar, 
Cesar Moura fez um paralelo 

entre o dia a dia de sua família 
na direção das empresas e em 
sua vida particular com o mundo 
dos negócios. “nas diferenças 
de cada um, todos se unem para 
ajudar. E penso que no Sistema 
Volkswagen deve acontecer o 
mesmo: somos todos uma família 
- nós, Concessionários, Banco 
e Fábrica - e embora cada um, 
individualmente, tenha seus 
interesses e objetivos, sendo 
lícito defendê-los com paixão 
e eloquência, devemos encarar 
que estamos diante de grandes 
mudanças no mundo que 
precisam de nossa força conjunta 
para enfrentá-las. Tempos de 

novas tecnologias, a concorrência 
que se acirra, o consumidor mais 
bem preparado e exigente, os novos 
formatos de negócios e outros tantos, 
mas, acredito que nas adversidades, 
juntos, somos mais fortes. Precisamos 
encontrar, juntos, soluções que nos 
mantenham no jogo nos próximos 
anos.”
A noite terminou com um animado 
show da Banda RodHanna, tocando 
e dançando hits dos anos 70,80 e 90. 
A Organização da XIX Cenassobrav 
distribuiu adereços dessas décadas, 
animando a “discoteca” entre 
os componentes da Banda e os 
convencionais, que revelaram ótimos 
cantores e hábeis dançarinos. 
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Agora ficou mais fácil ir à XIX Cenassobrav, na Bahia, de 20 a 23 de novembro. 
Um voo partindo de Congonhas, direto para o Aeroporto de Una, que fica a 10 minutos do hotel 
Transamérica, exclusivo para os concessionários que querem comodidade e rapidez. 

São apenas 150 lugares disponíveis, num voo de duas horas.
Aproveite essa oportunidade e garanta sua vaga fazendo a inscrição o quanto antes.
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