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MENSAGEM DO PRESIDENTE

BEM-VINDOS AO MAIOR 
EVENTO DO SETOR NA 

AMÉRICA LATINA!
Por Alarico Assumpção Júnior 

Presidente da FENABRAVE E FENACODIV.

O ano de 2019, sem dúvida alguma, será um divisor de águas na história do nosso País. 
E o Setor da Distribuição Automotiva tem papel preponderante nesse novo horizonte. 
O Brasil vive um novo cenário político e econômico, com novas oportunidades de desenvolvimento, 
que dependerão da força e da união de todos os brasileiros. 

O nosso setor, que há décadas move esse imenso Brasil, de norte a sul, gerando empregos e riquezas, vai 
mostrar que está preparado para as mudanças e, principalmente, que nós, empresários, estamos encorajados 
e unidos para contribuir, positivamente, para este novo momento. Pois, JUNTOS, somos mais fortes e, 
mais fortes, atingiremos os objetivos traçados.

Neste ano, o maior evento da Distribuição de Veículos da América Latina vai somar experiências positivas 
e compartilhá-las com todos. Vivências internacionais nos mostrarão exemplos e caminhos para novas 
estratégias, atendendo, coletiva e individualmente, as necessidades de cada um dos segmentos 
representados pela FENABRAVE.
 
Neste horizonte de transformações tecnológicas, que têm afetado, profundamente, o comportamento 
e preferências dos nossos clientes, reunimos, neste evento, as melhores opções de fornecedores de produtos 
e serviços destinados a tornar nossas operações mais eficientes e, consequentemente, mais rentáveis. 
Das cerca de 50 empresas presentes na ExpoFenabrave, neste ano, 30% são novas, ou seja, o nosso Setor 
representa um grande potencial de crescimento econômico e, por isso, desperta interesse constante de diversos 
potenciais parceiros. Também parceiros tradicionais, como o Itaú, que é Patrocinador Máster do evento, 
há 12 anos, nos honram, novamente, com sua participação.

Apesar de termos um futuro garantido pela frente, temos que saber utilizar as ferramentas que temos, hoje, 
para poder manter o foco no principal objetivo do nosso negócio: atender e satisfazer os nossos clientes, 
pois, seja na era digital, multicanal, ou com inteligência artificial agregada, o nosso cliente quer, mesmo, 
fechar negócio “olho no olho”, e assim devemos continuar.

Por isso, certamente, esses dois dias serão os melhores momentos do ano para estarmos reunidos, 
compreendendo os caminhos que passam pelos novos conceitos de negócios automotivos, 
e que nos levarão a um futuro promissor para as nossas empresas e, acima de tudo, para o nosso País.

Agradeço a presença de todos e sejam muito bem-vindos!

Um excelente evento!
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MENSAGEM DO ORGANIZADOR

CONTEÚDO DO MAIS ALTO 
NÍVEL E GERAÇÃO  

DE NEGÓCIOS
Por Fernando Fischer 

Presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado

“JUNTOS! Movendo o Brasil! Faça parte desse movimento” - Esse é o slogan adotado pelo 29º Congresso & 
ExpoFenabrave, e preciso falar de sua importância para o atual cenário econômico em que vivemos.

Após um longo período de crise no Brasil, a melhor ação que se pode adotar para que o mercado alcance 
novos voos é apostar em gente, em união. Justamente o que essa frase quer mostrar para todo o setor!

E não apenas a frase, como o evento em si. Durante dois dias – e muito mais do que isso se contarmos 
o tempo de montagem e todas as ações feitas para sua realização – nós da Reed Exhibitions Alcantara 
Machado ajudamos a construir uma cidade inteira, dentro de um único pavilhão, com um único objetivo: 
conectar pessoas, estreitar relacionamentos, proporcionar um ambiente diferenciado de negócios 
e movimentar a economia brasileira no segmento automotivo.

Sabemos que o Setor da Distribuição de Veículos Automotores move efetivamente o Brasil na medida em que, 
por meio da comercialização de veículos e da oferta de serviços automotivos, ajuda o país a se manter em 
movimento e a realizar sonhos. Tenho certeza que o 29º Congresso & ExpoFenabrave movimentará ainda mais 
esse o setor ao proporcionar o encontro entre o empresariado do setor e as discussões 
propostas durante o Congresso.

Com mais de 50 empresas confirmadas e replicando o sucesso já conhecido de montar o Congresso 
e a Exposição no mesmo piso do Transamerica Expo Center, serão dois dias de muito 
conteúdo e aprendizado, relacionamento e realização de negócios.

Portanto, sejam bem-vindos ao 29º Congresso & ExpoFenabrave! Desejamos um ótimo evento a todos.



ROGRAMAÇÃO

Horário Segmento Tema/Palestrante Sala

08:00 - 09:30 Reuniões Associações de Marca Mezanino

09:00 ABERTURA DA FEIRA E CAFÉ DE BOAS-VINDAS

10:00 - 12:30

CERIMÔNIA OFICIAL DE ABERTURA E SUPERWORKSHOP GERAL

Evolução do Negócio de Concessionária de Veículos 

Palestrante: Charlie Gilchrist - Chairman da NADA

Auditório 

Renato Ferrari

12:30 - 14:00 ALMOÇO & INTERAÇÃO NA FEIRA

14:00 - 14:30
Workshop 

 Autos & Comerciais Leves 

Transformando o Concessionário do Futuro (presente) 

com Veículos Usados 

Palestrantes: J. R. Caporal - Presidente - Auto Avaliar 

Paulo Simões Filho - Diretor - Grupo AB
Auditório 

Renato Ferrari

14:30 - 15:10
Workshop 

 Autos & Comerciais Leves 

OLX: 5 Práticas de Sucesso para Alavancar o seu Negócio 

Palestrante: Tavane Gurdos - Diretora de Vendas 

e Parcerias - OLX Brasil

14:00 - 14:30

Workshop 

Caminhões, Ônibus, Impl. 

Rod.; Tratores 

e Máq. Agrícolas

100% de Absorção de Serviços - Mito ou Realidade?  

Palestrante: Luiz Carlos Taoni Neto - Presidente 

Executivo ASSOBRASC Auditório 

Alarico 

Assumpção Jr.
14:30 - 15:10

Workshop 

Caminhões, Ônibus, Impl. 

Rod.; Tratores 

e Máq. Agrícolas

Contrato de Manutenção

Palestrante: Luiz Ricardo Guareschi - Gerente Sênior - Ouro 

Verde Locação e Serviços

14:00 - 14:30
Workshop 

Motocicletas

Perspectivas para o Negócio de Motos de Alta Cilindrada 

Palestrante: Saulo Colino de Carvalho - Presidente - ABRAT 

e Diretor do Grupo Triple Triumph
Auditório 

Flávio 

Meneghetti
14:30 - 15:10

Workshop 

Motocicletas

Diferencial Competitivo pelo Consórcio 

Palestrante: Nelson Aguiar Junior - Presidente – Yamaha Motor 

do Brasil – Financial Services

15:10 - 16:00 INTERVALO PARA COFFEE BREAK & INTERAÇÃO NA FEIRA

16:00 - 16:45
Superworkshop 

Geral

Políticas das Montadoras e Reflexos sobre as Operações 

das Concessionárias de Veículos 

Palestrantes: Francisco Mendes - Consultor

José Maurício Andreta Jr. - Vice-Presidente FENABRAVE Auditório 

Renato Ferrari

16:45 - 18:00
Superworkshop 

Geral

A Evolução das Concessionárias de Veículos no Brasil do Ponto de Vista 

do Sistema Financeiro 

Palestrante: André Rodrigues - Diretor Coordenador 

do Varejo - Itaú Unibanco

18:00 - 19:30 INTERAÇÃO NA FEIRA

1º DIA - 06.AGOSTO



ROGRAMAÇÃO

Horário Segmento Tema/Palestrante Sala

08:30 ABERTURA DA FEIRA - CAFÉ & INTERAÇÃO NA FEIRA

08:45 - 09:15
Superworkshop 

Geral

Google meu Negócio: Facilitando a Conexão entre 
o Consumidor e a Concessionária

Bruna Terra Seii- Executiva de Negócios - Google

Auditório
Renato Ferrari

09:15 - 09:45
Superworkshop 

Geral
Educação e Gestão - Otimizando a Experiência Online e Offline 

Palestrante: Ricardo Bonzo Filho - CEO - iCarros  

09:45 - 10:30
Superworkshop 

Geral

Criando uma Nova Geração de Talentos nas Concessionárias 
Palestrante: Candice Crane - Consultora - Crane Automotive 

Resources

10:30 -11:30 INTERVALO PARA COFFEE BREAK & INTERAÇÃO FEIRA

11:30 - 12:30
Workshop Internacional 

Autos & Comerciais Leves

Resposta dos Concessionários à Disrupção Tecnológica 
Palestrante: Jeremy  G. Alicandri - Consultor e Diretor - 

Maryann Keller & Associates

Auditório
Renato Ferrari

11:30 - 12:30
Workshop Internacional 

Caminhões, Ônibus, 
Implementos Rodoviários

Futuro do Negócio de Concessionárias de Caminhões 
Palestrante: Charlie Gilchrist - Chairman da NADA 

e Membro da ATD

Auditório
Alarico 

Assumpção Jr.

11:30 - 12:30
Workshop Internacional 

Tratores e Máquinas 
Agrícolas

Como se Preparar e Vencer num Mercado em Constante Disrupção 
Palestrante: Willie Vogt - Diretor Executivo de Conteúdo - 

Farm Progress

Alencar Burti 
(Mezanino)

11:30 - 12:30
Workshop Internacional 

Motocicletas

Processos Críticos e Gestão Rentável das Concessionárias de Motos 
Palestrante: Laura Lemco - Presidente - Dealership 

Valuation Services

Auditório 
Flávio Meneghetti

12:30 -14:00 ALMOÇO & INTERAÇÃO NA FEIRA

2º DIA - 07.AGOSTO



ROGRAMAÇÃO

14:00 - 14:40
Workshop 

Autos & Comerciais Leves

CX Elevate: Pós Vendas 
Palestrantes: Marcelo Langrafe - Diretor de Serviços e Peças 

Honda South America
Fábio Braga - Diretor de Operações J.D. Power

Auditório
Renato
Ferrari

14:40 - 15:00
Workshop 

Autos & Comerciais Leves 

Inteligência Artificial Aplicada na Concessionária 
Palestrante: Wilson Abdalla Aruk - Diretor Comercial 

MapsIA (MIA)

15:00 - 15:20
Workshop 

Autos & Comerciais Leves 

Reflexos do Processo de Transformação da Indústria Automotiva no 
Mercado brasileiro -  KPMG Global Automotive Executive Survey - Brasil  

Palestrante: Ricardo Bacellar - Líder para a Indústria 
Automotiva KPMG

14:00 - 14:40

Workshop 
Caminhões, Ônibus, Impl. 

Rod.; Tratores 
e Máq. Agrícolas

Perspectivas do Agronegócio Brasileiro e Impacto nas Vendas
Palestrante: Alexandre Mendonça de Barros - Sócio Consultor - MB 

Agro Consultoria Auditório
Alarico 

Assumpção Jr.
14:40 - 15:20

Workshop 
Caminhões, Ônibus, Impl. 

Rod.; Tratores 
e Máq. Agrícolas

Alta Performance & inteligência Comercial  
Palestrante: Anderson Strada - Diretor Geral Lavoro 

(John Deere)

14:00 - 14:40
Workshop  

Motocicletas

Operando com Baixo Custo e Processos para a Manutenção 
da Margem de Lucro 

Palestrante: Lucas Germano Kirchner e Ana Luisa Kirchner - Titulares - 
Concessionária Yamavale (Yamaha)

Auditório 
Flávio 

Meneghetti
14:40 - 15:20

Workshop  
Motocicletas

Transformação do Offline para o Digital 
Palestrante: Leandro Luz Werner - Diretor Promenac (Honda)

15:20 -16:15 INTERVALO & INTERAÇÃO NA FEIRA

16:15 - 16:45
Superworkshop 

Geral

Minha montadora fechou... E agora? 
Palestrante: Francisco Gabilan - Advogado

Renato Angeloni Costa - Presidente ABRAFOR e Diretor 
Forauto Veículos e Peças

Auditório
Renato
Ferrari

16:45 - 17:30
Superworkshop 
Encerramento

Brasil em Transformação 
Palestrante: Caio Coppolla - Comentarista da Jovem Pan

André Marinho - Youtuber e Humorista

17:30 -18:30 INTERAÇÃO NA FEIRA

2º DIA - 07.AGOSTO
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Workshop - Os workshops são palestras de conteúdo específicos, destinados aos segmentos automotivos 
representados pela FENABRAVE: (a) Automóveis e Comerciais Leves, (b) Motocicletas, (c) Caminhões, Ônibus 
e Implementos Rodoviários, (d) Tratores e Máquinas Agrícolas.

Superworkshop - São palestras de conteúdo geral, ou seja, que atendem a todos os segmentos 
automotivos pois abordam temas sobre gestão, recursos humanos, estratégias de marketing digital, 
comportamento do consumidor, economia dentre outros.

Workshop Internacional - São palestras apresentadas por renomados especialistas internacionais, 
com experiências acumuladas como Concessionários, lideranças setoriais e consultores.

ROGRAMAÇÃO

DESCRIÇÃO  
DAS ATIVIDADES

Conheça o descritivo de cada tipo  
de conteúdo oferecido.
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ALESTRAS

Perfil do Palestrante

Charlie Gilchrist 
Chairman da NADA

Charles W. “Charlie” Gilchrist é presidente da Gilchrist Automotive, grupo norte-americano de Concessionárias, 
que teve início em 1986, com a SouthWest Ford. Atualmente, o grupo possui 10 Concessionárias, em Dallas 
Fort Worth. Charlie iniciou sua carreira no setor automotivo como controller de uma Concessionária 
de caminhões, e depois foi gerente geral de duas Concessionárias Ford, a SouthWest Ford e a Nichols Ford. 
Gilchrist é presidente da NADA 2019 e representa os Concessionários do norte do Texas, no conselho da NADA.

Superworkshop Geral: Evolução do Negócio de Concessionária de Veículos

Charlie Gilchrist apresentará sua perspectiva sobre os principais desafios que os Concessionários de veículos 
enfrentam nos diversos mercados a nível mundial.

06/08/2019 Local: Auditório Renato Ferrari10:00 - 12:30
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ALESTRAS

Perfil do Palestrante

J. R. Caporal 
Presidente - Auto Avaliar

Perfil do Palestrante

Paulo Simões Filho 
Diretor - Grupo AB

J.R. Caporal é Presidente da Auto Avaliar e CEO do grupo MegaDealer. Formado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), e com MBA pela Universidade de São Paulo, o executivo possui diversos cursos em planejamento 
empresarial, recursos humanos e performance gerencial. Caporal acumula ampla experiência, no Brasil e no 
exterior, no segmento automotivo, atuando, diretamente, nas áreas de vendas, pós-vendas, processos administrativos, 
consultoria, treinamento e planejamento estratégico nas Concessionárias. Além disso, se dedica a treinamentos, 
seminários e workshops para centenas de pessoas, em todo mundo.

30 anos atuando como gestor de concessionárias de automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas, na praça do Rio 
de Janeiro. Ativo participante em associações de marcas.

Workshop: Transformando o Concessionário do Futuro (Presente) com Veículos Usados

O lead mais quente da Concessionária é o cliente que possui um carro para a troca por um novo. Esse é o 
cliente mais lucrativo do departamento de vendas. O carro usado movimenta as vendas dos veículos novos, 
F&I, peças e serviços, ou seja, toda a Concessionária. Essa área deverá, a partir de agora, ser extremamente 
profissional, utilizando ferramentas de tecnologia e KPIs definidas e controladas. Conheça a experiência de um 
Concessionário que mais do que dobrou a rentabilidade do seu departamento de veículos usados, por meio da 
tecnologia, novos processos e, principalmente, criando novas funções na empresa.

06/08/2019 14:00 - 14:30 Local: Auditório Renato Ferrari
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ALESTRAS

Tavane Gurdos é Diretora de Vendas e parcerias na OLX, responsável por toda a área comercial da empresa 
- classificados e publicidade.  A executiva é formada em Administração de Empresas pela USP, com formação 
em liderança pelo Insead, na França, MBA, nos Estados Unidos, e parte da graduação na Dinamarca. 
A executiva possui mais de 12 anos de experiência em vendas, marketing e desenvolvimento de negócios em 
publicidade, serviços online e tecnologia, atuando com diversos segmentos de empresas e consumidor final.

Workshop: OLX: 5 práticas de sucesso para alavancar o seu negócio

Nessa edição, a OLX – plataforma líder em compra e venda online no Brasil e App brasileiro número 1 na Play 
Store e Apple store, vai compartilhar as metodologias e práticas de sucesso que levaram a empresa a crescer 
mais de 90%, no último ano. Traduziremos os aprendizados de uma empresa digital, frente as oportunidades 
de negócio do mercado automotivo. O objetivo desse conteúdo é encorajar as empresas a pensarem além de 
suas limitações, a buscarem soluções que aumentem, exponencialmente, sua competitividade

06/08/2019 14:30 - 15:10

Perfil do Palestrante

Tavane Gurdos  
Diretora de Vendas e Parcerias - OLX Brasil

Local: Auditório Renato Ferrari
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ALESTRAS

Perfil do Palestrante

Luiz Carlos Taoni Neto 
Presidente Executivo - ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania

Luiz Carlos Taoni Neto é Economista e Advogado, Pós-Graduado em Economia Empresarial e possui especializações 
em Coaching e Governança Corporativa. Com 40 anos de atuação no setor automotivo, Taoni acumula passagens 
pelas marcas Ford e Yamaha. Tem sólida carreira na Associação Brasileira dos Concessionários Scania, onde atua 
há 29 anos, sendo Presidente Executivo nos últimos 11 anos. Trabalhou no Banco Itaú e, também, foi Professor 
Universitário, nas Universidades São Judas, Campos Salles e FMU.

Workshop: 100% de Absorção de Serviços - Mito ou Realidade?

Neste bate-papo, rápido e objetivo, demonstraremos, com clareza, os fatores críticos que influenciam no alca-
nce de 100% da sustentação das concessões, na área de serviços, bem como os limitadores e detratores desta 
meta. Serão analisados os KPIs (indicadores chaves) que estão, diretamente, relacionados ao ABS, porém, que 
passam, invariavelmente, desapercebidos.

06/08/2019 14:00 - 14:30 Local: Auditório Alarico Assumpção Jr.
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ALESTRAS

Perfil do Palestrante

Luiz Ricardo Guareschi
Gerente Sênior - Ouro Verde Locação e Serviços

Engenheiro Mecânico, com Pós-graduação em Engenharia de Produção, Luiz Ricardo Guareschi acumula 
experiência em cargos executivos na indústria automobilística, com passagens pela Volvo automóveis, 
pela Concessionária de caminhões Nórdica Veículos, e pelos setores de serviços de transporte e locadora 
de veículos e equipamentos, nas Concessionárias Ouro Verde. Guareschi também tem experiência como 
Consultor especializado em contratos de manutenção, com importantes projetos na Volvo do Brasil, Grupo 
Navistar (Caminhões Internacional) e DAF Caminhões.

Workshop: Contrato de Manutenção

A experiência em contratos de manutenção para o segmento de caminhões e equipamentos pesados, 
na visão das Montadoras, Concessionárias e Clientes.

06/08/2019 14:30 - 15:10 Local: Auditório Alarico Assumpção Jr.
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ALESTRAS

Motociclista e entusiasta do segmento de motos, Saulo Colino de Carvalho atuava no mercado financeiro, 
quando decidiu empreender no ramo de motos de alta cilindrada. Atualmente, a TRIPLE é a maior operação 
da TRIUMPH no mundo e, certamente, reflete a evolução da marca no mercado. Carvalho é Presidente 
da ABRAT – Associação Brasileira dos Concessionários TRIUMPH e atua no Grupo de Trabalho 
da FENABRAVE e SSP-SP pelo combate a crimes contra motociclistas.

Workshop: Perspectivas para o Negócio de Motos de Alta Cilindrada

Apresentação dos principais dados do mercado e alicerces do segmento de motos de alta cilindrada. 
Mudanças no consumo, evolução dos produtos e comportamento dos motociclistas, consumidores 
do segmento, estarão entre os assuntos abordados nesse workshop.

06/08/2019 14:00 - 14:30

Perfil do Palestrante

Saulo Colino de Carvalho 
Presidente da ABRAT e Diretor do Grupo TRIPLE TRIUMPH

Local: Auditório Flávio Meneghetti
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ALESTRAS

Atuou no suporte à constituição de diversas instituições financeiras pela Controlbanc Consultoria Ltda. 
Em julho de 2007 passou a integrar o Grupo Yamaha para a constituição de Banco Múltiplo como Diretor 
de Crédito. Posteriormente se tornou Diretor Comercial do Banco e Consórcio. Hoje atua como Presidente 
das empresas financeiras do Grupo Yamaha Motor do Brasil.

Workshop: Diferencial competitivo pelo Consórcio

Análise histórica do Consórcio, desafios atuais e perspectivas sob a ótica do sistema de Distribuição de Veículos.

06/08/2019 14:30 - 15:10

Perfil do Palestrante

Nelson Dias de Aguiar Júnior
Presidente - Yamaha Motor do Brasil - Financial Services

Local: Auditório Flávio Meneghetti
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ALESTRAS

Perfil do Palestrante

Francisco Mendes 
Consultor - Francisco Mendes Consultoria Automotiva 

Perfil do Palestrante

José Maurício Andreta Júnior
Vice-Presidente - FENABRAVE

Com foco em decisões e ações práticas, especialmente desenhadas para cada cliente, Mendes apresenta 
soluções que produzem resultados verdadeiros, auxiliando executivos de topo a tomarem as melhores decisões 
e a transformarem seus negócios em benchmarking no mercado. Economista com especialização em Finanças 
e Controladoria, professor universitário em cursos de graduação, pós-graduação e de especialização no setor 
automotivo, palestrante em diferentes edições do Congresso Fenabrave, Francisco Mendes é profissional presente 
nos diferentes segmentos do Setor da Distribuição de Veículos, desde 1987.

Empresário do Setor da Distribuição desde 1995, Andreta Júnior é o fundador do GRUPO ANDRETA, em Jundiaí (SP). 
Na vida associativa, já foi Presidente da ABRACAF (Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat), 
Vice-Presidente da FENABRAVE, em diversas gestões, e membro da diretoria da ABRAC (Associação dos Concessionários 
Chevrolet). O GRUPO ANDRETA atua em diversas cidades do Interior de São Paulo e emprega mais de 1,3 mil pessoas, 
em suas 25 Concessionárias em operação, sendo outras 4 em fase de nomeação, representando 10 marcas. O Grupo 
também conta com uma agência de publicidade e uma construtora e incorporada.

Superworkshop Geral: Políticas das Montadoras e Reflexos sobre as Operações das Concessionárias de Veículos

Cada vez mais, a obtenção de resultados depende do atendimento às metas e exigências determinadas, 
unilateralmente, pelas montadoras, levando as Redes de Concessionárias a se preocupar, especialmente, 
em atender a uma verdadeira gincana. Até onde o caixa da Rede vai suportar? Como sustentar uma estrutura 
de despesas crescente, com margens declinantes? Como encontrar equilíbrio? Assista à palestra e responda 
a essas e outras questões sobre o futuro das Concessionárias.

06/08/2019 16:00 - 16:45 Local: Auditório Renato Ferrari
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André Rodrigues
Diretor Coordenador do Varejo - Itaú Unibanco

André Rodrigues ingressou no Itaú no ano 2000 e, em 2003, no Itaú BBA. Anteriormente, atuou como Sênior Officer 
no banco britânico Lloyds. Tornou-se sócio do Itaú Unibanco, em 2010 e, em 2015, Membro do Comitê Executivo 
do Itaú BBA. Em 2019, migrou para o Itaú Unibanco, desta vez, no comando da rede de agências, sendo nomeado 
Diretor Coordenador de Varejo das áreas de relacionamento, com pequenas e médias empresas, de crédito pessoal 
e dos canais digitais do banco. É graduado em Engenharia Mecânica de Automação e Sistemas (Mecatrônica) pela 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI - USP).

Superworkshop Geral: A Evolução das Concessionárias de Veículos no Brasil do Ponto de Vista 
do Sistema Financeiro

Há mais de 20 anos no setor financeiro, com ampla experiência nos segmentos de atacado (Itaú BBA), varejo 
(Itaú Unibanco) e no mercado internacional (Lloyds Bank), o Diretor Coordenador do Varejo no Itaú Uniban-
co avaliará, com a visão de instituição financeira, a evolução das Concessionárias de Veículos no Brasil nos 
últimos anos. A apresentação descreverá como era o cenário brasileiro de Distribuição de Veículos antes e 
durante a maior crise financeira que o setor já enfrentou, bem como a sua transformação após este período. 
Serão abordados os aprendizados que os concessionários puderam absorver para manter a saúde financeira 
de seus negócios. O executivo mostrará, também, os critérios de análise de crédito atuais e, através de análises 
comparativas, destacará práticas de gestão que permitam que os Concessionários alavanquem suas operações 
de Distribuição de veículos de maneira sustentável.

06/08/2019 16:45 - 18:00 Local: Auditório Renato Ferrari
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Bruna Terra Seii
Executiva de Negócios do Google

Bruna é especialista no comportamento do consumidor. Trabalhou com pesquisa de mercado, análise de dados 
e projeção de vendas por 7 anos antes de entrar no Google em 2014, na área de Insights para o segmento 
automotivo. Desde então, Bruna estuda as mudanças no comportamento do potencial comprador de carros 
e auxilia montadoras e concessionárias na digitalização das suas áreas de marketing e vendas. Bruna é formada 
em Administração pela Universidade de São Paulo, com especialização em Métodos Estatísticos pela Fundação 
Getúlio Vargas e MBA pela Universidade de Cambridge.

Superworkshop Geral: Google meu Negócio: Facilitando a Conexão entre o Consumidor e a Concessionária

98% dos compradores de carros usam a internet como suporte em seu processo de compra de um carro 
novo. Mas essa busca por informações não se limita ao carro ideal. Hoje 70% deles procuram na internet as 
concessionárias antes de visitá-las. Nessa sessão exploraremos a usabilidade do Google Meu Negócio, uma 
ferramenta criada para facilitar a conexão entre consumidores e concessionárias, e disponível para qualquer 
estabelecimento. Falaremos sobre melhores práticas na operação da ferramenta e discutiremos oportunidades 
para promoção e gestão do seu negócio a partir dos insights que ela pode trazer.

07/08/2019 08:45 - 09:15 Local: Auditório Renato FerrariLocal: Auditório Renato Ferrari
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Ricardo Bonzo Filho
CEO - iCarros

Ricardo Bonzo Filho é CEO do iCarros, um dos maiores portais automotivos do Brasil. Pós-graduado em 
Administração de Empresas, pela Fundação Getúlio Vargas, Bonzo se especializou em Gestão de Negócios 
na Fundação Instituto de Administração. Com 16 anos de experiência no setor financeiro, com foco na indústria 
automotiva, Bonzo acumula passagens pelo Bank Boston e Banco Itaú, onde esteve, por 11 anos, à frente da área 
de Planejamento Comercial. Recentemente, atuou no Banco Volkswagen e MAN Latin América, na estratégia 
de vendas para a América Latina.

Superworkshop Geral: Educação e Gestão - Otimizando a Experiência Online e Offline

A mudança na jornada de compra do cliente, influenciada pela tecnologia, revolucionou o modo de vender 
carros. Por isso, é essencial adaptar a sua equipe a essa nova realidade, afim de inovar e estar à frente da 
concorrência. Nesse bate-papo, falaremos sobre o comportamento do comprador digital e como isso afeta 
os resultados das empresas, a necessidade de se especializar e treinar as equipes, assim como a importância 
de ter uma gestão eficiente de leads, para aumentar a performance de vendas.

07/08/2019 09:15 - 09:45 Local: Auditório Renato Ferrari
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Candice Crane 
Consultora - Crane Automotive Resources

Candice Crane tem mais de 15 anos de experiência com vendas e gestão, em vários mercados. Como diretora 
de Desenvolvimento Organizacional de um grande grupo de Concessionárias, nos Estados Unidos, Candice criou 
e liderou um processo de mudança, que melhorou a experiência do consumidor e reduziu a rotatividade 
de funcionários, por meio da contratação e do treinamento multi-funcional de recém-formados, nas unidades 
que substituíram o departamento de F&I. Candice é formada na Universidade de Wisconsin-Madison, com 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Organizacional, além de experiência na gestão de talentos e especialista 
em estratégia de recrutamento e retenção de funcionários para ambientes de alta rotatividade.

Superworkshop Geral: Criando uma Nova Geração de Talentos nas Concessionárias

Entender por que a estrutura organizacional das Concessionárias de hoje precisa mudar para atender à nova 
realidade do varejo. Identificar os quatro conceitos estratégicos de RH que garantem a formação de equipe 
vencedora. Definir seu planejamento de ações a partir da experiência dos Concessionários que já fizeram 
a transformação.

07/08/2019 09:45 - 10:30 Local: Auditório Renato Ferrari
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Jeremy G. Alicandri
Automotive Strategy Consultant & Forbes Contributor - MK&A

Jeremy Alicandri é Consultor e Diretor da Empresa Maryann Keller & Associates. Atuou como consultor 
de gestão na PricewaterhouseCoopers (“PwC”) e foi Vice-Presidente do Habberstad Auto Group, grupo 
de Concessionárias norte-americano com mais de 250 funcionários e cinco marcas. Atualmente ele também 
escreve artigos para a revista Forbes, sobre o setor automotivo, mobilidade e transporte. Alicandri já foi 
proprietário de consultoria de e-commerce, para OEMs e distribuidores automotivos em estratégia digital, 
conhecimento que adquiriu após fundar a startup dot-com, em 1998, quando tinha 16 anos, e que administrou 
por quase oito anos, para, então vendê-la, em 2006. O consultor trabalhou por dois mandatos consecutivos 
na NADA, primeiramente na área de Assuntos Regulatórios, onde assessorou a Diretoria Executiva da NADA 
sobre o potencial impacto de revendedores, em questões regulatórias federais.

Workshop Internacional: Resposta dos Concessionários à Disrupção Tecnológica

O modelo de negócio da Concessionária de automóveis existe há mais de 100 anos, mas, mudanças recentes 
na tecnologia e no comportamento dos consumidores ameaçam seus fundamentos. As tecnologias criadas 
no Vale do Silício, como compartilhamento e veículos autônomos, convidam os consumidores a abrir mão 
da propriedade do veículo. Soluções digitais são apresentadas e desafiam o papel do Concessionário, bem 
como a tendência de consolidação das redes. Na sua apresentação falará sobre os impactos atuais 
e potenciais destas tendências, e principalmente como os Concessionários norte-americanos estão reagindo. 
Mostrará como diferentes mudanças na tecnologia exigem cooperação entre os desenvolvedores, montadoras 
e Concessionários. 

07/08/2019 11:30 - 12:30 Local: Auditório Renato Ferrari
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Charlie Gilchrist 
Chairman da NADA

Charles W. “Charlie” Gilchrist é presidente da Gilchrist Automotive, grupo norte-americano de Concessionárias, 
que teve início em 1986, com a SouthWest Ford. Atualmente, o grupo possui 10 Concessionárias, em Dallas Fort 
Worth. Charlie iniciou sua carreira no setor automotivo como controller de uma Concessionária de caminhões, 
e depois foi gerente geral de duas Concessionárias Ford, a SouthWest Ford e a Nichols Ford. Gilchrist 
é presidente da NADA 2019 e representa os concessionários do norte do Texas, no conselho da NADA.

Workshop Internacional: Futuro do Negócio de Concessionárias de Caminhões

Como membro da ATD - American Truck Dealers Association, Charlie Gilchrist apresentará as principais 
conclusões do estudo, patrocinado pela entidade, a respeito do futuro do negócio dos Concessionários de 
caminhões norte-americanos.

07/08/2019 11:30 - 12:30 Local: Auditório Alarico Assumpção Jr.
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Willie Vogt 
Diretor Executivo de Conteúdo - Farm Progress

Com mais quase 40 anos de experiência no mercado agrícola, Willie Vogt, é Diretor da Farm Progress, 
empresa de informações e eventos focada no setor agrícola. Teve a oportunidade acompanhar os principais 
desenvolvimentos em tecnologia agrícola durante sua carreira, incluindo o aumento da Agricultura de Precisão, 
biotecnologia agrícola, UAVs e Big Data.

Workshop Internacional: Como se Preparar e Vencer num Mercado em Constante Disrupção

O ritmo de mudança no setor agrícola está cada ver maior, decorrente da implantação de novas tecnologias, 
e ideias. O que isso significa para o relacionamento entre Concessionário e cliente? Willie Vogt, que analisa 
o setor há 40 anos, irá explorar os desafios e oportunidades que virão. Desafios atuais e futuros que os 
concessionários agrícolas enfrentam e como se preparar para vencer no mercado em constante disrupção.

07/08/2019 11:30 - 12:30 Local: Alencar Burti (Mezanino)
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Laura Lemco 
Presidente - Dealership Valuation Services, LLC

Laura Lemco foi Concessionária do segmento de Motocicletas e, atualmente, atua como consultora para 
Concessionários de Motocicletas e de Automóveis. Seu trabalho consiste em analisar situações e propor 
soluções de comprovado resultado. Laura gosta de pilotar todo tipo de moto e tem planos de rodar pelas 
estradas de S. Paulo por cinco dias, antes do 29º Congresso & ExpoFenabrave.

Workshop Internacional: Processos Críticos e Gestão Rentável das Concessionárias de Motos

Exemplos práticos de como o controle diário da operação impacta a lucratividade das diversas áreas 
da Concessionária: Vendas de Motos Novas e Usadas, Peças, Serviços e também nas Estratégias de Marketing 
& Digital. Concessionários aprenderão que pequenas mudanças nas suas rotinas diárias terão impacto positivo 
na lucratividade e nas vendas de suas lojas.

07/08/2019 11:30 - 12:30 Local: Auditório Flávio Meneghetti
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Fabio Braga  
Diretor de Operações - J.D. Power 

Perfil do Palestrante

Marcelo C. Langrafe  
Diretor de Serviços e Peças - Honda South America 

Fabio Braga é Diretor de Operações da J.D. Power Brasil, sendo responsável por todos os aspectos 
do negócio, incluindo vendas, desenvolvimento de novos produtos, relacionamento com mídia, gestão 
financeira, desenvolvimento de talentos e relacionamento com clientes, na América do Sul. Braga lidera 
a J.D. Power desde 2015 e acumula 17 anos de experiência na indústria automobilística, com passagens 
pela Nissan, Volkswagen e General Motors. Formado em Administração pela FAAP, tem Pós-Graduação 
em Comunicação, pela ESPM.

Marcelo C. Langrafe é Engenheiro Mecânico, formado pela UNIP e tem MBA Executivo em Gestão 
de Negócios Automotivos, pela Fundação Getúlio Vargas. O executivo acumula 25 anos de experiência 
na área de pós-vendas, em empresas multinacionais, sendo 21 anos na Honda, onde atuou no desenvolvimento 
de Concessionárias, Peças, Qualidade do Produto, CRM Corporativo, Relacionamento com Clientes, Treinamento 
e Regulamentação, com foco na promoção e expansão do pós-vendas, no Brasil e América do Sul, para 
Automóveis, Motocicletas e produtos de força. Atualmente, Langrafe atua na área de Gestão Estratégica 
e Liderança da Honda Motor Co.

Workshop: CX Elevate: Pós-Vendas

Como podemos elevar a experiência do consumidor no pós-vendas, adequando as melhores práticas, 
de marcas icônicas, de outros segmentos, que são líderes em satisfação, no varejo global? 
Assista à palestra e descubra os diferenciais das marcas que se destacam no mercado.

07/08/2019 14:00 - 14:40 Local: Auditório Renato Ferrari
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Wilson Abdalla Aruk  
Diretor Comercial - MapsIA (MIA)

Wilson Abdalla Aruk atua na área automotiva há mais de 20 anos, desenvolvendo e gerenciando sistemas 
de BI, CRM, Call Center e programas de relacionamento. Nos últimos 10 anos, tem sido executivo do sistema 
de CRM, conhecido como Mapsis, para gestão de Vendas e Pós-Vendas no Brasil, Uruguai e Espanha. 
Também é sócio e desenvolvedor da empresa Mapsia, conhecida no mercado como MIA.

Workshop: Inteligência Artificial Aplicada na Concessionária

Entenda como a Inteligência Artificial pode reduzir custos, trazer eficiência e excelência na comunicação 
do seu negócio e, acima de tudo, gerar vendas. Em sua palestra, Aruk abordará a automatização do primeiro 
contato personalizado, de acordo com a necessidade do cliente; módulo de resgate, fidelização e venda 
automatizada (prospecção automática), recuperação on time de clientes; avaliação preliminar do usado; 
cálculo financeiro variável e personalizado à necessidade do cliente, conforme a variável de retorno 
do Concessionário.

07/08/2019 14:40 - 15:00 Local: Auditório Renato Ferrari
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Ricardo Bacellar
Líder para a indústria automotiva - KPMG

Bacellar é o líder, para a indústria automotiva, da KPMG Brasil e acumula mais de 35 anos de sólida 
experiência no desenvolvimento de novos mercados e soluções, com particular ênfase em tecnologias 
disruptivas e inovação. Keynote e moderador em eventos corporativos, Bacellar organizou o primeiro painel 
sobre carros conectados da América Latina, na Futurecom 2015, e o primeiro painel sobre carros conectados, 
como integradores de negócios digitais, da América Latina, no mesmo evento, em 2016. Bacellar é Chairman 
do Painel dos Presidentes do Congresso da SAE Brasil e Professor de Pós-Graduação em Gestão 
de Relacionamentos Corporativos na PUC-RJ.

Workshop: Reflexos do processo de transformação da indústria automotiva no mercado brasileiro - 
KPMG Global Automotive Executive Survey - Brasil

A indústria automotiva passa pelo mais profundo processo de transformação de sua história, gerando impactos 
sobre todos os elos de sua cadeia produtiva. De fornecedores, passando pelos sistemistas e montadoras, até 
a Rede de Concessionárias, ninguém está imune à necessidade imperativa de repensar seu negócio e delinear 
seu posicionamento no futuro ecossistema de mobilidade em formação. Visando proporcionar uma visão sobre 
os reflexos desta transformação, dentro da realidade do mercado brasileiro, a KPMG e AUTODATA uniram 
forças para produzir a primeira edição da Global Automotive Executive Survey (GAES) - Brazilian Chapter, 
que será apresentada no 29º. Congresso & ExpoFenabrave.

07/08/2019 15:00 - 15:20 Local: Auditório Renato Ferrari
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Alexandre Mendonça de Barros 
Sócio Consultor - MB Agro Consultoria

Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP 1990 e Doutor em Economia Aplicada pela ESALQ/USP 1999 foi 
Professor do Departamento de Economia da ESALQ/USP entre 1995 e 2004 e foi professor de Economia Agrícola 
da Fundação Getúlio Vargas, de 2005 a 2011. Foi membro do Conselho de Administração da Fosfértil, CASP, Vale 
Fertilizantes, Grupo Schoenmaker Terra Viva, Coplana, Guarita e BUG Agentes Biológicos. É membro dos Conselhos 
do Grupo Otávio Lage, do Frigorífico Minerva, HIG Big Sal e Grupo Roncador Membro do Comitê de Assessoria 
Externa da EMBRAPA Pecuária Sudeste e do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP. É Professor Associado 
da Fundação Dom Cabral e Sócio Consultor da MB Agro Consultoria.

Workshop: Perspectivas do Agronegócio Brasileiro e Impacto nas vendas

A apresentação mostrará séries com os principais indicadores estratégicos para os mercados definidos 
em conjunto com a empresa: - Cenário macroeconômico e seus efeitos nos mercados agrícolas; - Expectativas 
e projeções de mercado para o setor sucroalcooleiro; - Comportamento do clima; - Evolução das exportações; 
- Balanço de oferta e demanda doméstica e internacional; - Projeções de preços das principais commodities; 
- Evolução da rentabilidade, relações de troca, e impactos no custo de produção.

07/08/2019 14:00 - 14:40 Local: Auditório Alarico Assumpção Jr.



CONGRESSO-FENABRAVE.COM.BR

ALESTRAS

Perfil do Palestrante

Anderson Strada 
Diretor Geral - Lavoro

Anderson Strada é economista, pós-graduado em Gerenciamento de Negócios pela UNIJUÍ - Universidade Regional 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e em Agronegócio, com ênfase em Mercados, pelo Programa de 
Educação Continuada em Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Paraná. Em 2012, concluiu Mestrado em 
Ciência e Tecnologia da Produção de Semente (Comercialização) – pela Universidade Federal de Pelotas e tem Pós-
MBA em Excelência Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

Workshop: Alta Performance & Inteligência Comercial

Demonstrar como a utilização de estratégias simples pode gerar enormes resultados. Com a valorização das 
pessoas, identificação das potencialidades e o mapeamento de oportunidades, é possível elevar o faturamento 
e a lucratividade, proporcionando ganhos significativos para a empresa.

07/08/2019 14:40 - 15:20 Local: Auditório Alarico Assumpção Jr.Local: Auditório Alarico Assumpção Jr.
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Workshop: Operando com Baixo Custo e Processos para a Manutenção da Margem de Lucro

Com a forte queda nas vendas de motocicletas, nos últimos anos, os Concessionários do segmento se viram 
obrigados a tomar decisões estratégicas para garantir sua sobrevivência. As Concessionárias Yamavale 
passaram por fortes ajustes na operação, o que garantiu a continuidade do negócio da família. Nesta 
apresentação, os irmãos Kirchner compartilharão suas experiências de gestão, e contarão como funciona, 
atualmente, a operação, comparando exemplos práticos e processos do dia-a-dia, também utilizados por 
concessionárias norte-americanas.

07/08/2019 14:00 - 14:40

Perfil do Palestrante

Ana Luisa Kirchner   
Titular - Concessionária Yamavale (Yamaha)

Perfil do Palestrante

Lucas Germano Kirchner   
Titular - Concessionária Yamavale (Yamaha)

Com formação em administração de empresas, Ana Luísa Kirchner iniciou sua carreira no Setor da Distribuição 
de Veículos aos 18 anos, na área de peças, na Concessionária da família, em Novo Hamburgo (RS). Ana Luisa 
também trabalhou em diversas áreas das lojas do grupo e, atualmente, está focada na estratégia de alavancar 
as vendas de acessórios, participando do gerenciamento das quatro Concessionárias do Grupo.

Formado em Administração pela Universidade Feevale, Lucas Germano Kirchner começou a trabalhar, 
na área de estoque de peças, em uma das Concessionárias da família, passando, posteriormente, pela oficina 
de serviços e área de vendas. Atualmente, participa do gerenciamento das quatro Concessionárias do Grupo.

Local: Auditório Flávio Meneghetti
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Leandro Luz Werner 
Diretor - Promenac Motos

Leandro Luz Werner é formado em Direito e Administração, e tem pós-graduação em Gestão de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas. Werner é Diretor da Promenac Motos e acumula 11 anos de experiência atuando em 
Concessionárias, sendo 8 anos na marca Volkswagen e 3 anos na Honda Motos, do Grupo Pormenac/Camvel.

Workshop: Transformação do Offline para o Digital

Case Promenac Motos. Como mudamos o modelo offline para o digital, seguindo 4 pilares: Processos, pessoas, 
tecnologia e mensuração.

07/08/2019 14:40 - 15:20 Local: Auditório Flávio Meneghetti
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Francisco Aranda Gabilan
Advogado - Gabilan e Gabilan Advogados Associados

Perfil do Palestrante

Renato Angeloni Costa
Presidente - ABRAFOR e Diretor - Forauto Veículos e Peças

Advogado há 50 anos, o Dr. Gabilan atua na área de concessão comercial de veículos automotores desde 
os estudos preliminares da Lei Ferrari, sancionada em 1979. É membro do Conselho Jurídico da FENABRAVE, desde 
a sua criação, em 1965, tendo participado, de forma proeminente, da criação de diversas Associações de Marca, 
bem como da estruturação de suas Convenções. Atualmente, é assessor jurídico, articulista e parecerista de matérias 
do Segmento da Distribuição Automotiva.

Engenheiro Mecânico, Pós-Graduado em Engenharia Econômica, Renato Angeloni Costa é sócio titular da Forauto 
Veículos e Peças, presente no Sul de Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul. Angeloni, que acumula 
mais de 36 anos de experiência no Setor da Distribuição de Veículos, atualmente, é Presidente do Conselho 
de Associados da ABRAFOR – Associação Brasileira dos Distribuidores Ford Caminhões.

Superworkshop: Minha montadora fechou.... E agora?

Caracterização da cessação de atividade de uma Concedente, no contexto da Lei 6729. 
As consequências e qual a postura a ser adotada pelas Concessionárias e Associação da Marca? 
Quais os direitos da Concessionária? Serão avaliados casos análogos, já ocorridos. 
O posicionamento da FENABRAVE e a situação em tese também serão abordados nessa palestra.

07/08/2019 16:15 - 16:45 Local: Auditório Renato Ferrari
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Caio Coppolla 
Comentarista Rádio Jovem Pan

Perfil do Palestrante

André Marinho 
Youtuber e humorista

Bacharel em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco (USP), Caio Coppolla é empreendedor na web 
e tornou-se especialista em marketing digital e mídias sociais. Mas, o reconhecimento, de milhares de pessoas, 
veio mesmo com sua participação no programa Morning Show, da Rádio Jovem Pan, e em outros espaços 
na mesma emissora. Lá, ele tem conseguido analisar fatos do cotidiano brasileiro e mundial, sob o que chama 
de “prisma conservador”.

André Marinho é Youtuber e humorista. Seu canal possuí mais de 150 mil pessoas inscritas e seus vídeos possuem 
centenas de milhares de visualizações. Em seu canal no YouTube, faz vozes, imitações, comenta a política e fala 
sobre atualidades do cenário carioca, brasileiro e mundial. Também é Presidente da LIDE Futuro RJ, movimento 
empresarial de lideranças jovens que reúne jovens entre 20 e 39 anos, formadoras de opinião, dispostas a contribuir 
para um debate em prol de um país melhor e mais desenvolvido, fortalecendo e expandindo sua rede de networking 
dentro de uma base altamente qualificada.

Superworkshop de Encerramento: Brasil em Transformação

Por meio de uma abordagem otimista, Caio Coppolla e André Marinho conversarão sobre as oportunidades e os 
desafios apresentados no horizonte do País, debatendo aspectos políticos, temas sobre justiça e economia, buscando 
formas para colaborar para este novo Brasil que se anuncia.

07/08/2019 16:45 - 17:30 Local: Auditório Renato Ferrari
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Estande: B11 + B31
Endereço: Al. Pedro Calil, 43 - Vl. Das 
Acacias - Poa - Brasil 
CEP: 04344-902

Telefone: +55 11 2794-6837

Perfil de empresa: Uma instituição financeira pode ajudar a realizar sonhos e investir em grandes 
ideias. Um banco incentiva pessoas a crescer e empresas a progredir. Esse é o propósito que guia o Itaú 
Unibanco. Nossa responsabilidade com o desenvolvimento do país está na essência de nossa atividade. 

Perfil de empresa: Perfil de empresa: A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado 
financeiro no mundo, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão. Sociedade de capital aberto – 
cujas ações (B3SA3) são negociadas no Novo Mercado –, a Companhia integra os índices Ibovespa, 
IBrX-50, IBrX e Itag, entre outros. Reúne ainda tradição de inovação em produtos e tecnologia e é uma 
das maiores em valor de mercado, com posição global de destaque no setor de bolsas.

PATROCINADOR MÁSTER 

ITAÚ
Contato: Talita Barbosa

E-mail: talita.barbosa@itau-unibanco.com.br

Estande: B20
Endereço: Pc. Antonio Prado, 48 - 7ª 
Centro - São Paulo - SP 

CEP: 01010-901 
Telefone: +55 11 3119-2203

Contato: Sarita Baptista

E-mail: sarita.baptista@b3.com.br

PATROCINADOR OURO
B3 
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ATROCINADORES

Estande: C29
Endereço: R. Gomes de Carvalho, 1356 
Vila Olimpia - 9o andar cj 92  
São Paulo - SP 
CEP: 4547005

Estande: C41
Endereço: R. do Catete, 359 - 7º, 8º 
e 9º andar | Ed. F. Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 22220-001

Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 2012

Telefone: 11 3868 - 0310 | 
11 3868 - 0317 | 11 9 9460 - 9624

Perfil de empresa: Com mais de uma década de história, atuamos alinhados às melhores práticas de 
infraestrutura tecnológica, desenvolvendo soluções agregadas que geram segurança aos processos 
eletrônicos dos segmentos financeiro e de veículos.

Perfil de empresa: ABRAC – Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet

Perfil de empresa:  Com a OLX todo mundo ganha! Comprador e vendedor têm total controle em 
suas transações, decidindo juntos a melhor forma de fechar negócio. Ajudamos a fazer um mundo 
melhor, criando uma comunidade na qual milhões de pessoas se conectam de maneira colaborativa. 
Quando vários compradores e vendedores têm sucesso em suas negociações, trazem mais valor para 
a comunidade em que vivem. Acreditamos que, além de possibilitar benefícios financeiros, contribuímos 
para o bem-estar das pessoas.

PATROCINADOR PRATA 
TECNOBANK

PATROCINADOR OURO

OLX AUTOS
Telefone: +55 21 3199-8511

Contato: Nacha Scheiner

E-mail: nacha.scheiner@olxbr.com

Contato: Ana Tetti

E-mail: comunicao@abrac.com.br

APOIO
CHEVROLET 

Telefone: +55 11 3014-4770

Contato: Cristiano Dantas

E-mail: cristiano.dantas@tecnobank.com.br
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Estande: D49
Endereço: Rua Dos Pardais Jardim Italia, 
60 - Santa Rosa Sp - Vinhedo - Brasil

CEP: 13289-180

Telefone: +55 11 3759-1321

Contato: Armando Corrêa Jr.

E-mail: armando.correa@autoavaliar.com.br

Estande: A44
Endereço: R Avanhandava, 126 - 
Bela Vista -Sp - São Paulo - Brasil 
CEP: 1306-901

Telefone: +55 11 3231-5022

Contato: Monique Mansur

E-mail: marketing@abac.org.br

Estande: D11
Endereço: Av Paulista, 2011 - 
11.and - Cj. 1118 -Bela Vista -Sp 
- São Paulo - Brasil

CEP:1311-931 
Telefone: +55 11 3745-5790

Contato: Higor Benavides

E-mail: higor@cl3comunicacao.com.br

Perfil de empresa: Somos uma startup brasileira criada em 2015 
que possui uma plataforma de gestão estoque e de vendas de 
veículos usados. Atuamos através de uma plataforma diretamente 
acedida por concessionárias e por revendedores profissionais, e 
utilizada como portal de anúncio para revenda B2B de veículos 
usados dentro de um sistema de bid online. Esta ligação online 
permanente entre vendedores e compradores de veículos permite 
a aumentar o leque de oferta de revendedores garantindo assim 
a melhor oferta possível pelo veículo em bid. Permite também aos 
revendedores terem um maior leque de veículos para ajustarem o 
seu estoque à medida das suas necessidades.

Perfil de empresa: A ABAC - Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios é a entidade de classe sem 
fins econômicos que representa o Sistema de Consórcios em 
todo o território nacional. Fundada em 1967, a ABAC tem 
desempenhado papel essencial para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento das normas e dos mecanismos do Sistema, 
atuando como interlocutora da classe perante órgãos públicos e 
privados, empresas do setor, imprensa, consumidores e 
sociedade civil em geral. 

Perfil de empresa: 

AUTO AVALIAR

ABAC

AUTO 100%
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Estande: B48
Endereço: R. Mimi Alemagna, 340 
Centro - sl. 5 Jaboticabal SP 
CEP: 14870280 

Telefone: +55 16 3202-5725

Contato: Clodoaldo Baitz

E-mail: baitz@baitzsolutions.com.br

Estande: C11
Endereço: Av. Tucunaré - Braço Esquerdo, 
700 - Tambore -Sp - Barueri - Brasi 
CEP: 06460-020

Telefone: +55 11 4195-2115

Contato: Adriana Fernandes

E-mail: adriana.
fernandescarbonblindadoscom.br

Perfil de empresa: A Baitz Solutions é especializada em serviços, 
consultoria de TI e infraestrutura, oferecendo diversas soluções em 
Nuvem Privada, Email Corporativo, Backup na Nuvem, Soluções 
de Disaster Recovery, Gestão de Segurança, Virtualização de 
Servidores, Desktops e Aplicativos, Serviços de Administração de 
Banco de Dados, Serviços Gerenciados e Comercialização de 
Softwares e Hardware.

Perfil de empresa: A CARBON foi criada por iniciativa de um 
grupo de investidores do mercado de TI & Telecomunicações 
com mais de vinte anos de atuação junto à algumas das 
maiores empresas do país, nacionais e multinacionais. O grupo 
que sempre se destacou pela inteligência das soluções e pela 
implementação de projetos de alta complexidade, entendeu que 
o mercado brasileiro de blindagens exigia um novo patamar de 
qualidade e prestação de serviços. 

BAITZ SOLUTIONS

CARBON BLINDADOS

Estande: A36
Endereço: R. Cel Ramalho, 621 
Centro - Guararema SP 
CEP: 8900000 

Telefone: +55 11 4693-1809

Contato: Ana Clara Souza

E-mail: financeiro@autocredcar.com.br

Perfil de empresa: Com suporte 24 horas para você tirar as 
suas dúvidas. conta com o maior banco de dados privados 
de veículos automotores da América do Sul para garantir o 
sucesso de seus negócios com informações precisas e eficientes 
e cobertura nacional. Constantemente orientada para soluções 
inovadoras em informações cadastrais de veículos automotores 
e de pessoas físicas e jurídicas, Auto Cred Car vem, nos últimos 
anos, incorporando continuamente os mais avançados serviços 
de identificação e de autenticidade, proporcionando melhores 
condições de análise de informações veiculares. 

AUTO CREDCAR



CONGRESSO-FENABRAVE.COM.BR

XPOSITORES

Estande: A30
Endereço: R. Humberto Carta 96 
Hugo Lange Curitiba PR 

CEP: 80040150

Telefone: + 55 41 3122-4918

Contato:  Marllon Mascena

E-mail: integracao@dealerup.com.br

DEALERUP

Estande: A41
Endereço: R. Andre L R. Da Fonte, 599 
Pitangueiras - LT 25 Ed Med Trade sl. 60 
Lauro de Freitas BA 
CEP: 42700000

Telefone: +55 71 2106-2226

Contato: Luiz Eduardo Santos

E-mail: luiz.eduardo@dealernet.com.br

Perfil de empresa: A Dealernet tem mais de 27 anos de 
experiência no mercado de TI, uma empresa visionária que 
se consolidou como uma das líderes no desenvolvimento de 
plataformas inovadoras que atendem o ecossistema da indústria 
automotiva. Soluções que cobrem todos os processos da gestão 
corporativa, ajudando as concessionárias a gerenciar seus 
custos, atender novas regulamentações institucionais, aumentar a 
rentabilidade e fortalecer o relacionamento com seus clientes.

DEALER.NET

Perfil de empresa: Todos os dias as concessionárias geram 
uma enorme quantidade de dados em sua operação. Com o 
passar do tempo, analisar essa massa de dados se torna uma 
tarefa muito difícil. O DealerUp funciona integrado ao sistema 
e banco de dados da concessionária. Permitindo acompanhar 
em tempo real os resultados e as metas das vendas de Veículos, 
Peças, Oficina e seus detalhes. A ferramenta proporciona uma 
fácil visualização dos resultados da concessionária e do grupo 
aos gestores. De forma gráfica, apresentamos a evolução das 
equipes de vendas por vendedor, modelos mais vendidos, 
peças, serviços, metas e vários outros recursos. Combinando e 
cruzando dados, a ferramenta oferece informações para auxiliar 
na tomada de decisão e planejamento estratégico. Podendo ser 
utilizado para desenvolvimento das equipes, ações de Marketing 
e aumento das vendas. Os gestores gastam muito tempo 
elaborando apresentações, planilhas e relatórios para reuniões 
com as equipes. Com o DealerUp isso é solucionado, permitindo 
ao gestor focar no objetivo: RESULTADO.

Estande: A20
Endereço: Av. Prf Mario Werneck,12 
Estoril - Belo Horizonte MG 
CEP: 30455610 

Telefone: +55 31 99188-9188

Contato: José Guilherme

E-mail: joseguilherme@dbk.net.br

Perfil de empresa: A DBK | DEALERSHIP BROKERS oferece 
assessoria profissional para viabilizar negociações de 
concessionárias de veículos, fazendo a ponte entre vendedores e 
compradores. Inédito no Brasil, mas presente nos mercados mais 
avançados, o formato de broker profissional se revelou o mais 
eficaz. Acreditamos que o nosso trabalho aumentará a liquidez 
do mercado, facilitando negócios e proporcionando avaliações 
mais próximas da realidade.

DBK
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Estande: A49
Endereço: R. Alexandre Dumas, 1711 
Ch. Sto. Antonio - and 7 ed. Birmann 12 
São Paulo - SP 

CEP: 4717911

Telefone: +55 11 3579-1917

Contato: Henrique Amorim

E-mail: hamorim@eastman.com

Estande: A51
Endereço: R. Da Quitanda, 96 - Centro - 
Sp - São Paulo - Brasil 

CEP: 01012-907

Telefone: +55 11 3295-1400

Contato: Henry Trejgier

E-mail: henry@engieapp.com

Perfil de empresa: A Eastman é uma empresa global de 
especialidades químicas, que produz uma ampla gama 
de materiais avançados, aditivos e produtos funcionais, 
especialidades químicas e fibras, que são encontrados em 
produtos utilizados pelas pessoas todos os dias. Líder em diversos 
mercados em que atua, a Eastman está focada na entrega de 
soluções inovadoras e tecnológicas, mantendo ao mesmo tempo 
seu comprometimento com a segurança e a sustentabilidade. A 
companhia atende clientes em aproximadamente 100 países ao 
redor do mundo.

Perfil de empresa: Engie é uma empresa israelita fundada em 
2014, que oferece um aplicativo móvel que permite aos usuários 
acesso ao diagnóstico de seu veículo em tempo real, bem como 
a identificação de diversas falhas. O aplicativo foi lançado em 
dezembro de 2014 para Android e em dezembro de 2016 para 
iOS.

EASTMAN

ENGIEAPP

Estande: E40
Endereço: R. Humberto Carta 96 
Hugo Lange Curitiba PR 

CEP: 80040150

Telefone: + 55 41 3122-4918

Contato:  Marllon Mascena

E-mail: integracao@dealerup.com.br

Perfil de empresa: Todos os dias as concessionárias geram 
uma enorme quantidade de dados em sua operação. Com o 
passar do tempo, analisar essa massa de dados se torna uma 
tarefa muito difícil. O DealerUp funciona integrado ao sistema 
e banco de dados da concessionária. Permitindo acompanhar 
em tempo real os resultados e as metas das vendas de Veículos, 
Peças, Oficina e seus detalhes. A ferramenta proporciona uma 
fácil visualização dos resultados da concessionária e do grupo 
aos gestores. De forma gráfica, apresentamos a evolução das 
equipes de vendas por vendedor, modelos mais vendidos, 
peças, serviços, metas e vários outros recursos. Combinando e 
cruzando dados, a ferramenta oferece informações para auxiliar 
na tomada de decisão e planejamento estratégico. Podendo ser 
utilizado para desenvolvimento das equipes, ações de Marketing 
e aumento das vendas. Os gestores gastam muito tempo 
elaborando apresentações, planilhas e relatórios para reuniões 
com as equipes. Com o DealerUp isso é solucionado, permitindo 
ao gestor focar no objetivo: RESULTADO.

DENATRAN
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Estande: C39
Endereço: R. Emanuel Kant 60 
Capao Raso - and 12 sl. 1207 
Curitiba PR 
CEP: 81020670 

Telefone: +55 41 3046-3121

Contato: Felipe Pretto Muraski

E-mail: financeiro@gestautobrasil.com.br

Perfil de empresa: Com sede própria no Brasil, a GESTAUTO 
BRASIL é pioneira em garantia mecânica desde 2011. Faz parte 
do grupo CONFORMGEST SPA com base na Itália e Espanha, 
atuando no mercado europeu desde 1992.

GESTAUTO BRASIL

Estande: D29
Endereço: R. CMTE Hans Erjautz Netto, 63 
Jd. Aeroporto I - Itu -SP 
CEP: 13304562

Telefone: +55 11 2715-7618

Contato: ANDRÉ GIL 

E-mail: andre@digitallmidia.com.br

Perfil de empresa: É uma startup de tecnologia criada em 
2014 pelos fundadores e irmãos Anderson e André Gil, que 
possuem conhecimento e experiência na área há mais de 10 
anos. A empresa desenvolve um software de gestão de leads 
que permite ao usuário simplificar e padronizar o processo 
de atendimento a vendas, além de analisar o desempenho 
da equipe comercial e das ações de marketing de maneira 
simples e objetiva, possibilitando ainda mais produtividade 
e aumentando os lucros para a empresa. A solução permite 
ainda agendamentos e automação de vendas, bem como o 
acompanhamento de resultados por meio de relatórios detalhados 
por equipes e recursos. Considerado um sistema SaaS (Software 
como serviço, do inglês Software as a Service, uma forma de 
distribuição e comercialização de software), a plataforma possui 
atualmente mais de 4500 usuários ativos em empresas dos 
setores automotivo, telecomunicações, educacional, imobiliário e 
de serviços.

FOLLOWIZE

Estande: E-13
Endereço: Av. indianópolis, 1967 
Planalto Paulista - São Paulo 
CEP: 04063-003

Telefone: +55 11 5582-0000 

Contato: Regina Kobata 

E-mail: diretoria@fenabrave.org.br

Perfil de empresa: A FENABRAVE – Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores, reúne 50 Associações de 
Marca de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, 
implementos rodoviários, motocicletas, tratores e máquinas 
agrícolas. A Federação representa mais de 7 mil concessionárias 
de veículos, no Brasil, que, juntas, respondem pela geração de 
305 mil empregos diretos, correspondendo a 4,51% do Produto 
Interno Bruto – PIB do País.

FENABRAVE
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Estande: D31 
Endereço: R. Dalias, 214 
Boa Vista Campo Magro - PR 
CEP: 83535000

Telefone: +55 41 36774733

Contato: Carolina Wolfart Hartamm

E-mail: carolina@isoflex.com.br

Perfil de empresa: Com mais de 30 anos de história e 
experiência, clientes em todo o Brasil e em diversas partes do 
mundo, a ISOFLEX é um dos maiores fabricantes de produtos 
para Gestão Visual nas empresas. Sediada no estado do 
Paraná, Sul do Brasil, conta com uma equipe qualificada 
e comprometida, disposta a oferecer ao cliente nacional e 
internacional o que há de melhor em seu setor. Além da sede no 
Brasil, possui revendedores ao redor do mundo, atendendo um 
público bastante diversificado.

ISOFLEX

Estande: C51
Endereço: R. Humaita, 203 
Jd. Paulista - cj 02 Ed Maria Jose Melim 
Guarulhos - SP 

CEP: 7083150

Telefone: +55 11 2447-8222

Contato: Viviane Natalia

E-mail: viviane.natalia@infocar.com.br

Perfil de empresa: Atuando no mercado de informações a mais 
de 17 anos, pioneira no desenvolvimento de soluções inteligentes 
para o mercado automobilístico e creditício, a Infocar vem a 
cada ano inovando no modo como tratamos as demandas de 
nossos clientes. Especializada na prevenção de fraudes, o grupo 
Infocar ainda abrange as empresas requisitte e Inforisco, focadas 
em pesquisas veiculares e de crédito, a empresa Visavero, 
acreditada pelo INMETRO para perícias automotivas e ainda 
a empresa SNVE, especializada em vistoria digital de veículos. 
Comprometimento, inovação e confiabilidade são os pilares 
que nos fizeram ser uma empresa reconhecida no mercado 
financeiro, segurador, de consórcios, transportes, imobiliárias, 
concessionárias, corretores de seguro e demais segmentos que 
necessitam de informações personalizadas e precisas, afinal, ter 
informação é sempre o melhor negócio!

INFOCAR

Estande: A40
Endereço: R. Con. Bernardo, 101 Trindade 
- sl. 904 Anexo e Florianopolis - SC 
CEP: 88036570

Telefone: +55 48 3364-1977

Contato: MAURO PEREIRA

E-mail:mauro@gyeonquartzbr.com

Perfil de empresa: GYEON oferece uma lina de produtos de 
qualidade premium, testados exaustivamente para satisfazer 
as necessidades dos entusiastas do cuidado automotivo, 
bem como as exigências dos profissionais. Na GYEON não 
poupamos esforços para proporcionar-lhe as soluções mais 
inovadoras, produzindo sempre resultados excepcionais e 
satisfação. É nossa missão disponibilizar sempre os produtos 
tecnologicamente mais avançados, a preços muito competitivos. 
Valorizamos o seu tempo, razão pela qual pode sempre confiar 
na consistência e alta qualidade dos nossos produtos, bem como 
na nossa experiência adquirida através de anos de estudo e 
desenvolvimento. Oferecemos-lhe soluções completas, daí os 
nossos coatings lideres no mercado, vêm com todos os acessórios 
necessários e instruções ilustradas para que possa facilmente 
obter os melhores resultados. A nossa linha é oferecida em 
embalagens personalizadas de qualidade superior para fornecer 
informações claras e uma imagem de marca consistente.

GYEON QUARTZ
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Estande: D50 
Endereço: Rod. Juliano Lorenzetti, 9km270 
Distrito Empresarial - Lencois Paulista - SP 
CEP:18685-900

Telefone: +55 14 3269-4931

Contato: Jude Cantarim

E-mail: jcantarin@lwart.com.br

Perfil de empresa: A Lwart Lubrificantes realiza desde 1975 um 
trabalho fundamental para a preservação do meio ambiente e 
o desenvolvimento sustentável do país: a coleta e o rerrefino do 
óleo lubrificante usado.

LWART LUBRIFICANTES

Estande: D41
Endereço: R. Benjamin Constant, 1492 - 
Asilo - SC - Blumenau 
CEP: 89037-500

Telefone: +55 47 3334-0600

Contato: Rodrigo Kruger

E-mail: Rodrigo@magicbrazil.com.br

Perfil de empresa: A empresa Cotton Fibra Indústria e Comércio 
Ltda., que recebe o nome fantasia de Magic Brazil, iniciou suas 
atividades em 19 de agosto de 1997. A mesma está localizada 
na Rua Benjamim Constant, 1492, no bairro Asilo em Blumenau, 
Santa Catarina, Brasil. Atuando no mercado da indústria de 
confecção de artigos do vestuário, é especializada em produtos 
corporativos e ou personalizados, como camisas, camisetas, 
pólos, jaquetas, moletons, calça, bermuda, jaleco, bonés, 
mochila, pochete, bolsa de viagem. Suas vendas são destinadas 
diretamente a clientes finais, exceto pelo fato de ser licenciado 
em alguns eventos nacionais como: Salão Duas Rodas, Salão 
do Automóvel, onde tem o direito de comercializar os produtos 
oficiais.

MAGIC BRAZIL

Estande: B41 
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221  
Pinheiros - 7221 cj 401 bl A Apto 17cj. 
São paulo - SP 
CEP: 5425902

Telefone: +55 11 2103-4604

Contato: Kamila Oliveira

E-mail: kamila.oliveira@linx.com.br

Perfil de empresa: Linx é uma empresa brasileira especialista 
em tecnologia para o varejo. Líder no mercado de software de 
gestão, possui 41,3% de market share do mercado varejista, 
de acordo com o ‘International Data Corporation – IDC’. Toda 
a expertise da Linx na jornada de compra é transformada em 
insights fundamentais para atingir o que os varejistas mais 
esperam: fidelizar seus consumidores e atingir resultados 
concretos e relevantes.

LINX



CONGRESSO-FENABRAVE.COM.BR

XPOSITORES

Estande: C31
Endereço: Av. Sen Filinto Muller, 983 
Quilombo - And. 1 
Cuiaba - MT 
CEP: 78043409

Telefone: +55 65 2128-4300

Contato: Antonio Orione

E-mail: comercial@nbsi.com.br

Perfil de empresa: Desde 1992, a NBS atua no mercado de 
Gestão de Concessionárias de Veículos e Auto Peças através do 
desenvolvimento de softwares de gestão empresarial. Durante 
esse tempo, o nosso maior orgulho sempre foi entregar um 
produto tecnologicamente moderno e extremamente confiável, 
cujo principal valor agregado é a segurança que todo cliente 
precisa para o gerenciamento completo do seu negócio.

NBS INFORMÁTICA

Estande: E30
Endereço: R. Br. de Melgaco, 547 
Real Parque Ap 22 
São Paulo - SP 
CEP: 5684030

Telefone: +55 11 3136-0939

Contato: Rogério Corrêa

E-mail: rogerio@mrsales.com.br

Perfil de empresa: Mr. Sales: Uma verdadeira máquina de 
vendas, na palma da sua mão.

MR. SALES

Estande: B49
Endereço: Av. Paulista, 1281 
Vl. N. Sra. de Fatima 
Americana - SP 
CEP: 13478580

Telefone: +55 19 3478-9080

Contato: MARCOS CESAR LAZARIM

E-mail: vendas@microwork.inf.br

Perfil de empresa: Fundada em 1995, a MicroWork Softwares 
é uma empresa nacional, localizada em Americana/SP, que 
oferece soluções completas em sistema para concessionárias 
de 2 e 4 rodas. Líder no mercado há mais de 2 décadas, com 
uma infraestrutura completa, moderna e um suporte técnico 
especializado. 

MICROWORK
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Estande: -
Endereço: R. Dona Alexandrina 1366 
Vila Monteiro - São Carlos - SP 
CEP: 13560290

Telefone: +55 16 3413-4189

Contato: Eduardo Previdello

E-mail: eduardo.previdello@raccoon.ag

Estande: A38
Endereço: R. Euclides Da Cunha, 137 - Sl 
101 - Velha - Sc - Blumenau - Brasil 

CEP: 89036-730

Telefone: +55 47 3036-6650

Contato: Rafael Silva

E-mail: rafael@sances.com.br

Perfil de empresa: Acreditamos na análise de dados e na 
tecnologia para resolver problemas. Por isso apostamos em 
engenheiros, matemáticos, estatísticos e programadores para tirar 
proveito da infinidade de dados gerados online.

Perfil de empresa: A Rampfy nasceu de um problema real: 
Uma avalanche de informações dispersas em infinitos lugares 
que não chegam as pessoas certas, no momento certo, e por 
consequência, não provocam ações e atitudes para evitar falhas, 
corrigir problemas ou incrementar performance.

RACCOON

RAMPFY TECNOLOGIA

Estande: C48
Endereço: Av. Candido de Abreu, 427  
Centro Civico -  Cj 1607 
Curitiba -  PR 
CEP: 80530903

Telefone: +55 41 3029-3535

Contato: Luana Costa

E-mail: luana.costa@phonetrack.com.br

Perfil de empresa: Com o PhoneTrack você gerencia ligações 
recebidas, mensura campanhas de marketing e monitora o time 
de vendas.

PHONE TRACK
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Estande: E38
Endereço: Sgan Quadra 601 Módulo “V” - 
DF - Brasilia - Brasil 
CEP: 70836-900

Telefone: +55 11 2173-1229

Contato: Valdisia Domisio

E-mail: valdisia.vergara@serpro.gov.br

Perfil de empresa: Líder no mercado de TI para o setor 
público, o nosso compromisso é com a segurança, qualidade 
e confiabilidade. A empresa possui presença nacional, robusta 
infraestrutura tecnológica e ampla experiência com os grandes 
sistemas da Administração Pública Federal. Ampliando nossa 
atuação no mercado, oferecemos serviços especializados para 
os setores privado e público, baseados em informações de 
governo com oferta de produtos diversificados.

SERPRO

Estande: B51
Endereço: Av. Fagundes Filho, 191, Bloco 
A - SP - São Paulo - Brasil

CEP: 04304-010

Telefone: +55 11 3018-4447

Contato: Marli Furlan

E-mail: marli@sobratur.com.br

Perfil de empresa: Mais que uma agência de viagens, a 
Sobratur é uma empresa especializada em experiências. 
Focada no segmento de empresas, nossa agência tem extenso 
expertise em viagens e eventos corporativos e se orgulha de sua 
especialidade em motivar pessoas e alcançar resultados. Além 
do reconhecimento dos clientes, a Sobratur também é acreditada 
pela certificação ISO 9001:2015 pela excelência na prestação 
de serviços.

SOBRATUR

Estande: A31
Endereço: R. Prf Ivo Corseuil, 69   
Petropolis - porto alegre - RS 
CEP: 90690410

Telefone: +55 51 2108-0606

Contato: Filipe Ruga

E-mail: filiperuga@reweb.com.br

Perfil de empresa: Somos uma agência online com foco 
comercial e queremos aumentar suas vendas com soluções web! 

REWEB
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Estande: E28
Endereço: Av. Cassiano Ricardo, 601 
Pq. Residencial - and 7 cj 72 
São José dos Campos - SP 
CEP: 12246-870

Telefone: +55 12 3500-0632

Contato: Renato Carlet

E-mail: renato.carlet@supervisao.com

Estande: B50
Endereço: Av. Profª Dina Rizzi, 2465  
Pq Residencial C P - Ribeirão Preto - SP

CEP: 14093-550

Telefone: +55 16 3421-4916

Contato: FABIO -SPEDO

E-mail: fabio@swk.com.br

Perfil de empresa: A Super Visão Vistorias Automotivas é uma 
rede de franquias fundada em 2005 na cidade de São Paulo 
/ SP, com o intuito de ajudar os clientes a adquirirem o seu 
automóvel com procedência e consequentemente diminuir o 
roubo e furto de veículos. Atualmente a rede Super Visão possui 
mais de 140 unidades distribuídas nas principais cidades do 
país e produz mensalmente mais de 70.000 laudos. A Super 
Visão preza pela qualidade de seus procedimentos e serviços 
e para garantir a seus clientes o melhor, todas suas unidades 
possuem certificado de qualidade ISO 9001 e seguro de 
responsabilidade cível. Emprega mais de 700 pessoas de forma 
direta e milhares de forma indireta e está em plena expansão.

Perfil de empresa: Com início em maio de 2016, surge da 
necessidade do mercado de concessionárias por parceiros 
comerciais que agreguem valores, experiências e melhores 
práticas. O papel da SWK Soluções Automotivas é agregar 
valores e oportunidades para as concessionárias de modo a 
complementar seu portfólio de produtos e serviços. Atendendo às 
necessidades e superando as expectativas dos nossos clientes. 
Trazendo alternativas nacionais e internacionais.

SUPER VISÃO

SWK SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS

Estande: B30
Endereço: R. Buarque de Macedo, 93   
Centro - Montenegro - RS 
CEP: 95780-000 

Telefone: +55 51 3057-8500

Contato: Rafael Camargo

E-mail: rafael.camargo@syonet.com

Perfil de empresa: De liderança a Syonet entende. Agora, vamos 
ajudar a sua concessionária a chegar na frente na corrida pelas 
vendas!

SYONET CRM
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Estande: D39
Endereço: R. Emb. João Neves da Fontoura, 
161 - Santana - São Paulo - SP 
CEP: 02.013-040

Telefone: +55 11 2952-0846

Contato: Fernando Zernier

E-mail: fernando@unionsolutions.com.br

Estande: -
Endereço: RR. Emb. João Neves da 
Fontoura, 161 - Santana - São Paulo - SP 
CEP: 02.013-040

Telefone: +55 11 2952-0846

Contato: Fernando Zernier

E-mail: fernando@unionsolutions.com.br

Perfil de empresa: Excelência em serviços de procedência 
veicular.

Perfil de empresa: Excelência em serviços de procedência 
veicular.

UNION SOLUTIONS

WINGS INTERNATIONAL GROUP
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FENABRAVE - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
Av. Indianópolis, 1967 

CEP: 04063-003 - São Paulo - SP - Brasil 
Tel.: +55 11 5582 0000 | Fax: +55 11 5582 0001

Email: diretoria@fenabrave.org.br 
Home Page: www.fenabrave.org.br

Reed Exhibitions Alcantara Machado 
R. Bela Cintra, 1200 - 7º andar 

CEP: 01415-001 - São Paulo - SP - Brasil 
Tel.: +55 11 3060 5000 

Home Page: www.reedalcantara.com.br


