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CONFIANÇA!  É PRECISO ACREDITAR PARA VENCER!

Presidente da Volvo confirma  
participação na Palestra Magna de Abertura

Com o tema “CONFIANÇA! É preciso acreditar para 
vencer!”, o 27º Congresso & ExpoFenabrave será 
realizado entre os dias 8 e 9 de agosto, agora em novo 
local: o Transamérica Expo Center, em São Paulo. O 

evento, reconhecido como o maior da Distribuição Automotiva 
da América Latina e o segundo maior do mundo, é realizado pela 
Fenabrave e organizado pela Reed Exhibitions Alcântara Machado. 
Pelo 10º ano consecutivo, o Banco Itaú será o Patrocinador Máster 
do evento.

A escolha do Transamérica Expo Center deverá facilitar o 
deslocamento dos mais de 3 mil congressistas 
e visitantes esperados, por dia, devido à sua 
proximidade com o Aeroporto de Congonhas, além 
de contar com uma vasta rede hoteleira em seu 
entorno. “Neste novo local, toda a área destinada 
às salas de palestras do Congresso estará instalada 
no mesmo pavimento da área de exposições. 
Dessa forma, conseguiremos otimizar o tempo 
dos congressistas para a visitação dos estandes”, 
comentou o presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior.

Dentre as 29 palestras programadas para o 27º 
Congresso & ExpoFenabrave, destaca-se a Palestra 
Magna de Abertura, que acontecerá no dia 8 de 
agosto, na sequência da Cerimônia de Abertura do 
evento, marcada para as 11h, com a participação 
de Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo no 
Brasil, que falará sobre “Tendências e Inovação: os 
novos desafios da cadeia automotiva”. 

Lirmann é o mais novo executivo a comandar a operação latino-
americana da Volvo. Assumiu a presidência depois de ter passado 
por várias áreas da corporação ao longo de 21 anos na companhia. 
Antes, dirigiu o Grupo Lapônia, rede de oito concessionárias de 
caminhões e ônibus da marca em São Paulo. “Com essa experiência, 
nosso palestrante poderá trazer, aos participantes, não apenas 
a visão da montadora para o nosso mercado mas, também, seu 
ponto de vista sobre as principais tendências da Distribuição, 
devido à ampla experiência que teve como concessionário”, explica 
o coordenador temático do evento, Valdner Papa.

Inscrições abertas no site www.congresso-fenabrave.com.br

Wilson Lirmann, presidente 
do Grupo Volvo no Brasil,
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Alarico Assumpção Jr.
Presidente da Fenabrave

Com CONFIANÇA, 
venceremos!

Desde o ano de 2015, nosso País, nossa economia e, 
consequentemente, o Setor da Distribuição de Veículos vem 
sofrendo sucessivos problemas que convergem para uma única 

crise: a de CONFIANÇA! Tanto investidores como consumidores passaram a 
desconfiar dos rumos que o Brasil estava tomando desde então, mas, a boa 
notícia é que estamos superando esses momentos difíceis e começando a 
visualizar os caminhos de uma gradativa, porém, consistente, retomada.

Para que isso se confirme em cada uma de nossas concessionárias, no 
entanto, é preciso, acima de tudo, ter CONFIANÇA! Sim, é necessário 
confiar, primeiramente, na condução firme do nosso País, que ruma para 
difíceis, porém, essenciais ajustes. Da mesma forma, é fundamental que 
continuemos, como empresários, acreditando em nosso setor, em nossas 
empresas, em nossos colaboradores, parceiros e consumidores, realizando 
investimentos e mudanças necessárias para o nosso desenvolvimento. 

E faz parte dessa trajetória a descoberta de novos caminhos, que nos 
tragam um novo modelo de negócio, para o qual todos devemos estar 
preparados se quisermos nos manter neste mercado nos próximos anos.

Devemos ter em mente que não foram apenas os efeitos da crise que 
realizaram mudanças no perfil do mercado, mas sua constante e 
permanente evolução natural. Uma evolução imposta pela tecnologia, 
pelos diferentes perfis de consumidores, de produtos e de serviços 
nos e com os quais devemos estar prontos para atuar, com precisão 
cirúrgica, competência, eficiência, agilidade e extrema produtividade.

E foi com essa filosofia que idealizamos o 27º Congresso & 
ExpoFenabrave, um evento que se propõe a servir de norte para 
mudanças essenciais ao trazer palestras, workshops e mesas 
redondas com informações relevantes para que cada segmento 
automotivo possa delinear seu modelo de gestão e de negócio do 
futuro, tendo, como ferramentas, os produtos e serviços oferecidos 
pelos parceiros que fazem parte de nossa feira, a ExpoFenabrave.

Uma dessas ferramentas, sem as quais nosso Setor jamais 
poderá se desenvolver, é o crédito. E temos a satisfação de poder 
contar com a renovada CONFIANÇA do Itaú Unibanco em nosso 
setor e como Patrocinador Máster de nosso evento, pelo 10º. 
ano consecutivo. Uma década de CONFIANÇA mútua, na qual 
sabemos como é fundamental acreditar para vencer.

Que vençamos todos! Que todos participem deste evento 
e possam não apenas adquirir mais conhecimento 
como ampliar sua rede de relacionamentos. 

A proposta da Fenabrave, ao promover este evento, é 
servir de bússola, ao lado das Associações de Marca, para 
que todas as Redes encontrem o melhor caminho. 

Espero encontrar você nesse evento, rumo ao sucesso! Com CONFIANÇA! 

Até breve!

Relação de CONFIANÇA  
pelo 10º ano 
consecutivo
Por Rodnei Bernardino de Souza 
Diretor da área de veículos do Itaú Unibanco

Para nós, do Itaú Unibanco, é motivo 
de muito orgulho fazermos parte 
deste momento tão importante para o setor 
automotivo. Nos últimos anos, fomos todos colocados à prova e, 
agora, emergimos mais fortes e unidos do que nunca. Os desafios 
impostos pelo cenário econômico estão sendo superados com 
trabalho e determinação, e os primeiros resultados já começam  
a aparecer.

De janeiro a março deste ano, concedemos R$ 1,9 bilhão 
em crédito para que os brasileiros pudessem financiar os seus 
veículos. Como base de comparação, o número é 8,6% maior do 
que o montante destinado ao segmento no primeiro trimestre de 
2016. Mais do que animadores, os dados indicam que estamos no 
caminho certo.

Em 2017, completamos 10 anos consecutivos como 
Patrocinador Máster do Congresso & ExpoFenabrave, 
reconhecidamente o maior evento de Distribuição Automotiva 
da América Latina. São 10 anos de conquistas e de muito sucesso, 
alcançado por meio da nossa visão, paixão e vontade de  
fazer negócios.

Neste ano, convidamos todos a conhecer o nosso estande e 
as inovações desenvolvidas para estimular o segmento. Temos 
certeza, também, que o evento agregará conteúdo a todos os 
concessionários, executivos, lideranças e profissionais do Setor da 
Distribuição de Veículos que estiverem presentes. 

Nos vemos lá!

Uma nova marca para 
o desenvolvimento 
sustentável do mercado
Por Roberto Dagnoni – Diretor executivo da 
Unidade de Financiamentos da B3

A edição deste ano do Congresso & 
ExpoFenabrave é muito especial para nós. 
Esta será nossa oitava participação no evento, mas a primeira 
como B3, empresa fruto da combinação de negócios entre a 
BM&FBOVESPA e a Cetip, empresas com um longo histórico de 
contribuição para o desenvolvimento sustentável do mercado. 

Agora, a B3 reforça seu compromisso com o setor automotivo, 
oferecendo serviços que garantem mais inovação, eficiência 
e segurança às operações de financiamentos de veículos 
e participando das discussões sobre o futuro da cadeia da 
distribuição. Acreditamos que o 27º Congresso & ExpoFenabrave 
é um dos principais fóruns para debater os rumos do mercado – 
ainda mais sob a expectativa de reaquecimento dos negócios. Por 
isso, é um privilégio acompanhar de perto esses debates.

ABBM
ABRACY
ABRACAF
ABRALAND
ABRAVO
ASSOHONDA
UNIMASSEY
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ExpoFenabrave

A ExpoFenabrave, maior feira de 
negócios do setor automotivo da 
América Latina, acontece paralelamente 
ao 27º Congresso e reunirá mais de 50 
empresas, em uma área de 10 mil m² 
do Transamérica Expo Center. “O 
evento proporciona, aos participantes, 
a oportunidade de desenvolver novas 
parcerias, conhecer novidades do setor 
e gerar mais rentabilidade. Esses são 
componentes essenciais para quem atua no setor e precisa realizar bons 
negócios, principalmente, neste ano tão desafiador”, avalia Leandro 
Lara, diretor de eventos da Reed Exhibitions Alcântara Machado, que 
promove e organiza o evento pelo quinto ano consecutivo.

Para Lara, outra vantagem da ExpoFenabrave, em 2017, está na 
configuração da feira e da área de palestras, que serão organizadas 
no mesmo pavimento, facilitando a circulação de congressistas e 
visitantes, além de garantir mais visitação nos estandes. “Conforme 
pesquisa realizada na edição de 2016 da feira, grande parte do público 
visitante possuía cargos de liderança e, deste total, mais de 90% 
participavam dos processos de compra e eram tomadores de decisões, 
demonstrando o grande potencial de geração de negócios deste 
evento, tanto para quem expõe quanto para quem visita”,  
comenta Lara.

Leandro Lara, diretor de 
eventos da Reed Exhibitions 
Alcântara Machado.

Confira as empresas 
já confirmadas na 

ExpoFenabrave
ALFATEST

AUTOAVALIAR

BRASIL BOLSA BALCÃO

CCM TECNOLOGIA

DEALERNET

GROWBIT

ISOFLEX

ITAÚ UNIBANCO 

LINX

MAXI WEB AUTO

NBS

OLX

SEARCH OPTICS BRASIL

SYONET CRM

VIA NUVEM

Oportunidades de negócios para 
expositores e concessionários

Para mais informações sobre expositores ou para empresas interessadas em participar da ExpoFenabrave, acesse:  
www.congresso-fenabrave.com.br ou fale com Bruno Pati – telefone (11) 3060-2015 / e-mail: bruno.pati@reedalcantara.com.br

Associações de Marca 
oferecem incentivos
Diversas Associações de Marca, 

Regionais Fenabrave e Sincodiv’s 
Estaduais possuem pacotes de 

incentivos para inscrições no 27º 
Congresso & ExpoFenabrave. 

Esta será a oportunidade de levar 
ao evento cada vez mais pessoas 

em busca de conhecimento 
e novas tendências para os 

negócios do setor. Confira abaixo 
as Associações e Regionais 
Fenabrave que já possuem 

programas de incentivo:

Para mais informações, ligue para 
a  Central de Atendimento:  

(11) 5582-0091



Central de Atendimento do  
27º Congresso & ExpoFenabrave

www.congresso-fenabrave.com.br 

Telefone: (11) 5582-0091
e-mail: congresso.expo@fenabrave.org.br

Casablanca: Marcio Milani
Tel: (11) 4931 2608  

marcio.milani@casablancaturismo.com.br

Inscrições
Para garantir a presença maciça das Redes de Distribuição de todo o Brasil, a 
Fenabrave elaborou uma tabela progressiva de investimentos. Dessa forma, com 
a antecipação da efetivação da inscrição, o concessionário interessado poderá 
pagar valores mais baixos, tendo a oportunidade de levar também suas equipes e 
executivos para o evento.  

Há, ainda, a possibilidade de as Associações de Marca, filiadas à Fenabrave, 
fecharem pacotes coletivos de inscrição. Para mais informações, entre em contato 
com a Central de Atendimento especial do evento: (11) 5582-0091. 
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Pacotes de viagem e hospedagem
Para facilitar o deslocamento e a estadia durante o 27º Congresso & ExpoFenabrave, 
foram selecionadas duas agências de turismo oficiais para o evento: a Casablanca 
Turismo e a Sobratur, que oferecerão pacotes que incluem passagens aéreas, 
hospedagem e outros serviços (pacotes de passeios para acompanhantes, shows, 
teatro, compras, etc).

Dessa forma, o congressista interessado terá mais opções de ofertas e pacotes 
diferenciados para participar do 27º Congresso & ExpoFenabrave. Até o momento, 
as agências confirmaram acordo de tarifas diferenciadas com hotéis, localizados na 
Região próxima ao Transamérica Expo Center, e estão em negociação, junto a outras 
empresas, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de vagas. 

Os participantes do evento terão o serviço de transfer gratuito entre os hoteis 
conveniados e local do evento (ida e volta). 

Para fazer sua reserva de hospedagem e passagens aéreas, procure as agências 
por meio dos contatos abaixo, ou entre no site www.congresso-fenabrave.com.br, na 
área “O Evento > Pacotes de viagem”.

Av. Indianópolis, 1967 – São Paulo/SP – CEP: 04063-003 
Tels.: (11) 5582-0000 / 5582-0010 (SAC)

Realização

Prazos  16/5 a 5/6 6/6 a 4/8* No evento 

Investimentos individual (R$)  1.000,00 1.100,00 1.200,00

* Último dia para inscrição online 

Formas de pagamento:   Parcelado em Boletos Bancários ou Cartão de Crédito (Mastercard e VISA), em até 3X

Inscrições pelo site: www.congresso-fenabrave.com.br

Sobratur: Marli Furlan 
Tel: (11) 3018-4447

marli@sobratur.com.br

8 e 9 de agosto de 2017
Transamérica Expo Center • São Paulo/SP

Local

Confira os valores para inscrições
O Informativo do 270 Congresso & ExpoFenabrave  

é uma publicação da Fenabrave, destinada  
à divulgação do evento. 


