
 
 

 
 
 
 
 

 

Fenatran 2015: sob aplausos, Governo reabre PSI. 
 

 Presidente da Anfavea anuncia que Governo retomará o PSI nas mesmas 

condições anteriores, em especial com relação aos custos financeiros. 

 

São Paulo, 9 de novembro de 2015 – A cerimônia de abertura da 20ª edição da 

Fenatran – Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga contou com um 

anúncio vital para o segmento: durante seu discurso, o presidente da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan Yabiku Junior, revelou 

decisão do Governo de reabrir a linha Finame PSI do BNDES. 

 

A informação foi efusivamente aplaudida pelo público presente, que contava com 

autoridades, executivos do setor, empresários e imprensa, dentre outros participantes. O 

evento foi realizado na manhã de segunda-feira, 9, no Pavilhão de Exposições do 

Parque Anhembi, em São Paulo, SP, e teve também a participação de Geraldo Alckmin, 

Governador do Estado de São Paulo, que proferiu discurso. 

 

De acordo com Moan, o Governo reabrirá a linha Finame PSI nas mesmas condições 

anteriores, especialmente com relação aos custos financeiros. Com a decisão o PSI volta 

a operar normalmente, ou seja, aprovará – de acordo com a análise do BNDES – os 

pedidos já protocolados e receberá novos pedidos de financiamento até os prazos já 

determinados. 

 

Para o presidente da ANFAVEA, a reabertura do PSI é fundamental para o desenrolar 

do mercado neste ano: “É de aplaudir a forma muito rápida de ação do Governo ao 

decidir pela reabertura do PSI, que permitirá ao mercado prosseguir com as atividades 

neste ano com as regras já definidas. Ao considerar a conjuntura atual do segmento e 

também a realização da Fenatran, tenho a certeza de que a decisão foi extremamente 

acertada e poderá dar uma injeção de confiança nos consumidores e investidores”. 

 

Em 23 de outubro foi publicada uma resolução que alterou as datas de operação da linha 

Finame PSI, antecipando para fim de outubro o prazo para protocolar pedidos de 

financiamento em 2015 – o fato provocou uma corrida por financiamento. Esta medida 

anunciada na abertura oficial da Fenatran reverte esta decisão. 

 

Decisão aplaudida 

As diversas entidades e empresas participantes da Fenatran aplaudiram a decisão. José 

Hélio Fernandes, presidente da Associação Nacional de Transportes de Cargas e 

Logística, NTC&Logística, apoia integralmente esta medida e lembra que mais uma 

vez, durante a Fenatran, pode-se anunciar a reversão de uma decisão que poderia ser 

altamente prejudicial à toda cadeia de transportes”. 

 

Já para Alcides Braga, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 

Implementos Rodoviários, Anfir, “a extensão é benéfica para manter em andamento o 

fluxo de negociações”. 

 

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, a decisão foi acertada e 

atende aos pleitos da entidade, podendo ajudar o mercado a se recuperar, ainda que 



 
 

 
 
 
 
 

moderadamente. “Se o PSI não fosse reaberto ainda este ano, a situação seria ainda mais 

alarmante para os concessionários e seus colaboradores”, declarou Assumpção Júnior. 

 

O presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado, Juan Pablo De Vera, também 

celebra: “Esta decisão vem ao encontro dos objetivos da Fenatran, que é proporcionar 

para toda cadeia produtiva um ambiente de negócios favorável ao crescimento do 

setor”. 

 

As empresas expositoras, como é o caso da Volvo, também se manifestaram: “Neste 

momento particularmente desafiador, a reabertura do Finame PSI é uma ação chave 

para alavancar as vendas nesta reta final de 2015. Acreditamos que será um estímulo 

adicional para que nossos clientes venham nos visitar na Fenatran para fechar negócio”, 

afirma Antonio Carlos Morassutti, diretor de assuntos corporativos e recursos humanos 

da Volvo para América Latina. 

 

O presidente da DAF, Michael Kuester, por sua vez, acredita que “a iniciativa mostra 

compromisso do Governo, principalmente com a realização da Fenatran, pois nos 

ajudará a fechar negócios com nossos clientes até o fim do ano”. 

 

A Randon, de acordo com seu presidente, David Abramo Randon, entende que “é 

sempre bem vinda uma medida como esta. Ela vai orientar e ajudar nossos clientes a 

adquirir os implementos rodoviários com as condições de financiamento do Finame 

PSI”. 
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