
O 29º Congresso & ExpoFenabrave acontece nos dias 6 e 7 de agosto, no Transamerica Expo Center, em 
São Paulo (SP), e traz muitas novidades aos participantes. Com trilhas de conteúdo específicas para cada 
segmento, o evento terá maior intervalo, entre as palestras, para oferecer mais tempo para visitas aos 
estandes, na área de exposições. 

Neste ano, o evento oferece, aos participantes, diversas análises e posicionamentos internacionais sobre o 
Setor da Distribuição de Veículos. Para abrir o ciclo de Super Workshops, Charlie Gilchrist, Chairman da NADA – 
National Automobile Dealers Association, vai compartilhar sua visão sobre o processo de evolução do negócio 
das Concessionárias de Automóveis e Comerciais Leves dos Estados Unidos.  “Devemos nos adaptar a essa nova 
realidade para sobreviver”, comentou Gilchrist, em entrevista exclusiva para a Revista Dealer, na ed. 79. 

Gilchrist, como membro da ATD – American Truck Dealers Association, fará uma segunda apresentação, desta 
vez, para o Segmento de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários, sobre as principais conclusões do estudo 
patrocinado pela entidade, a respeito do futuro do negócio dos Concessionários de caminhões norte-americanos. 

Candice Crane, consultora, falará sobre o processo de mudança e preparação das equipes para a nova realidade 
e desafios do varejo automotivo que liderou num grande grupo de Concessionárias norte-americanas durante um 
dos Super Workshops da trilha de interesse geral.

Já o Segmento de Automóveis e Comerciais leves contará com a participação de Jeremy Alicandri, consultor e 
diretor da Maryann Keller & Associates, que vai contar sobre como os Concessionários estão reagindo à disrupção 
tecnológica. Ainda para este segmento, Giselle Tachinardi, Diretora Geral de Autos na OLX, vai mostrar como a 
plataforma, líder em compra e venda online do Brasil, se tornou uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, 
adotando algumas práticas, que podem ser adotadas no planejamento da sua Concessionária, como forma de 
buscar soluções que aumentem exponencialmente a competitividade. 

Willie Vogt, especialista com mais de 40 anos de experiência no setor de tratores e máquinas agrícolas, nos 
Estados Unidos, e Diretor da FarmProgress, apresentará suas análises para o negócio, decorrente do processo de 
mudança tecnológica e, abordará o impacto disso no relacionamento entre Concessionária e Cliente.

Para o Segmento de Motocicletas, Laura Lemco, consultora norte-americana e ex- Concessionária, demonstrará 
como o foco sobre o controle diário da operação gera resultados positivos para as áreas de Vendas de Motos, Novas e 
Usadas, Peças, Serviços e, também, na Estratégia de Marketing Digital.

A programação conta, ainda, com a participação de outros renomados especialistas brasileiros, como Ricardo 
Bacelar, da KPMG, Wilson Aruk, da MapsIA, Alexandre Mendonça de Barros, da MB Agro Consultoria, Fábio Braga, 
da J.D.Power, Marcelo Langrafe, da Honda, Ricardo Bonzo Filho, do iCarros, além de consultores e representantes de 
Concessionárias brasileiras, que compartilharão suas experiências vencedoras com os congressistas.

Acompanhe a programação completa do evento pelo site oficial – www.congresso-fenabrave.com.br.

Novo formato amplia conteúdo  
e tempo para networking
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De olho no futuro 
e no presente
A era digital está transformando 
diversos modelos de negócios, e não é 
diferente com o nosso Setor. Contudo, 
não podemos perder de vista as 
ações que devem ser desenvolvidas 
no presente, para que possamos 
alcançar o futuro, com êxito. E este 
olhar deve estar, justamente, nos 
nossos clientes. São eles a maior razão 
da existência das nossas empresas.

Por isso é tão necessário debruçar 
sobre estudos, análises e conclusões a 
respeito desse novo comportamento, 
compreender para onde os 
consumidores estão caminhando e 
planejar nossas ações para atendê-los. 

Precisamos utilizar eficientes e 
variados canais para nos aproximar 
dos clientes, conhecendo seus 
hábitos e preferências para 
antever suas necessidades 
e apresentar as melhores 
soluções, em produtos e serviços, 
conquistando sua fidelização.

O 29º Congresso & ExpoFenabrave 
reunirá especialistas, nacionais e 
internacionais, que compartilharão 
análises e experiências de grande 
relevância para o presente e futuro 
das nossas Concessionárias, para 
que, juntos, possamos acompanhar 
o ritmo das mudanças para 
tirarmos os melhores resultados 
dessas transformações.

Conto com vocês em nosso 
evento e não tenho dúvidas de 
que, seja qual for o nosso modelo 
de negócios, continuaremos 
movendo esse imenso Brasil. 

Grande abraço!

Opinião de quem participa
“É um privilégio, para a B3, participar da 
10ª edição consecutiva do Congresso 
ExpoFenabrave. Nessa década de 
parceria, fomos testemunhas do 
desenvolvimento e consolidação 
deste evento que é, hoje, um dos 
mais importantes encontros do Setor 
Automotivo da América Latina. 
Participar dessa história é motivo de 
orgulho para nós.

Não foram poucas as mudanças 
pelas quais o Setor passou, e tem passado, nesses últimos anos. 
O momento exige muita criatividade, trabalho e agilidade 
nas respostas frente aos desafios. Por isso, acreditamos tanto 
nesse evento.  O Congresso traz, em primeira mão, tendências e 
produtos, além de promover troca de experiências que auxiliam 
na construção de oportunidades, reais e viáveis, que agregam 
valor ao seu negócio. 

Nós, da B3, seguindo com o nosso propósito de viabilizar, 
desenvolver e conectar o mercado, trazendo informações 
seguras e consistentes, por meio de soluções em infraestrutura, 
tecnologia e inteligência de mercado, para todo o Setor, 
estamos empenhados em contribuir com essas respostas.

Acreditamos, sobretudo, que, juntos, podemos viabilizar 
a transformação que o Setor precisa para alavancar e 
potencializar seu crescimento. Isso significa que estamos 
sempre prontos a ajudar o mercado a tomar a melhor decisão, 
pensando no futuro.” 

Fátima Pereira – Diretora Comercial, Relacionamento, 
Planejamento e Operações da Unidade de Financiamentos da B3.

“Esse é o segundo ano consecutivo que a 
OLX marca presença na ExpoFenabrave, 
um importante evento do setor 
automotivo, que promove, junto 
aos Concessionários, discussões e 
pensamentos sobre a evolução do 
mercado, cenários e tendências.

Nossa expectativa é de nos aproximar, cada 
vez mais, das necessidades dos nossos 
clientes e parceiros, para apoiá-los em seu 
desenvolvimento e desafios. 

Esse ano, a OLX fará uma abordagem 
diferente no evento. Decidimos compartilhar, com o mercado, 
as metodologias e práticas de sucesso que levaram nossa 
empresa a crescer 90%, no último ano. Pretendemos traduzir os 
aprendizados de uma empresa digital, frente às oportunidades 
de negócio do Concessionário. Nosso objetivo é encorajar 
os participantes do evento a pensar além de suas limitações 
estruturais, a buscar soluções e parcerias que aumentem, 
exponencialmente, sua competitividade.

Em nosso estande, traremos este mesmo conceito. Além do 
atendimento comercial, com foco em nossas plataformas - 
OLX e Autoshift, também teremos um espaço dedicado ao 
compartilhamento de conteúdo, com temas atuais, como 
vídeo para vendas, em redes sociais, investimento publicitário, 
entre outras práticas que podem ser, facilmente, utilizadas e 
adaptadas pelo público, conforme sua necessidade.”

Giselle Tachinardi – Diretora Geral OLX Autos

Confira a lista 
das Associações 
de Marca que 

estão oferecendo 
incentivos às suas 
Redes e faça sua 
inscrição para o 
29º Congresso & 
ExpoFenabrave:
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ABRADIC
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ABRADIT 
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ASSOCHERY 
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ASSODESMO 
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ASSOMIT 

ASSOVOLARE
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Espaço aberto para parcerias e relacionamento
Uma das novidades do 29º Congresso & ExpoFenabrave é a ampliação do tempo 
destinado ao relacionamento, entre potenciais e já consagrados parceiros, assim 
como a troca de experiências entre empresários do Setor. 

Aproveite para conhecer as novidades apresentadas pelas  empresas que participam 
da ExpoFenabrave, como o Banco Itaú (Patrocinador Máster do evento), B3 e OLX 
(Patrocinadores Ouro), Tecnobank (Patrocinador Prata), assim como expositores 
voltados às áreas de seguros, consórcio, consultorias, fabricantes de acessórios, 
equipamentos e sistemas de tecnologia, entre outros que estarão reunidas no 
Pavilhão do Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre os dias 6 e 7 de agosto.

“Com o novo formato do evento, conseguimos atender a um anseio dos participantes, tanto expositores 
como congressistas, de ter mais tempo para aproveitar todos os benefícios de relacionamento que o evento 
oferece”, comentou Leandro Lara, Diretor de Eventos da Reed Exhibitions Alcântara Machado, que promove e 
organiza o evento.

A ExpoFenabrave recebe o público do evento no dia 6 de agosto, das 9h00 às 19h00, e, no dia 7 de agosto, das 
8h30 às 18h30.

ExpoFenabrave

Leandro Lara, Diretor de 
eventos da Reed Exhibitions 

Alcântara Machado.

MÁSTER –  ITAÚ

OURO –  B3 / OLX

PRATA –  TECNOBANK

APOIO –  CHEVROLET

AUTO AVALIAR
AUTO CREDCARD
BAITZ SOLUTIONS

CARBON BLINDADOS
DBK

DEALER.NET
DEALERUP

DETAIL SHOP
EASTMAN

FOLLOWIZE
GESTAUTO BRASIL

INFOCAR
ISOFLEX

LINX
LWART LUBRIFICANTES

MAGIC BRAZIL
MICROWORK

MR. SALES
NBS INFORMATICA

PHONE TRACK
RACCOON

RAMPFY TECNOLOGIA
REWEB

SNG 
SUPER VISÃO

SWK SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS
SYONET CRM

UNION SOLUTIONS
WINGS INTERNATIONAL GROUP

Gestão, Marketing Digital 
e Legislação estão entre 
os Super Workshops
Mesmo atuando em diferentes segmentos, as Concessionárias 
possuem muitos aspectos comuns, relacionados à gestão 
do negócio. Para atender a esse interesse, o 29º Congresso & 
ExpoFenabrave preparou uma trilha de conteúdo com temas gerais 
tais como Legislação, Gestão de Pessoas, Comportamento do 
Consumidor na Era Digital, Economia, dentre outros temas que 
estarão na Programação dos Super Workshops.

Para falar sobre a tendência do mercado de crédito, para os 
próximos meses, está confirmada a presença de André Rodrigues, 
Diretor Executivo de Varejo do Itaú Unibanco. Também faz parte 
da trilha geral a apresentação conjunta do consultor Francisco 
Mendes e de José Maurício Andreta Júnior, Vice-Presidente da 
FENABRAVE, que comentarão sobre as políticas das montadoras e os 
reflexos sobre as operações das concessionárias.

Ricardo Bonzo Filho, CEO do iCarros, participa do Super Workshop 
sobre Experiência Online e Offline, e Francisco Aranda Gabilan, 
advogado especializado no Setor da Distribuição de Veículos, tratará 
de assuntos ligados à concessão de marca.

Compartilhando Experiências
Teoria e prática caminham juntas no 29º Congresso & 
ExpoFenabrave. Para isso, representantes de Concessionárias 
brasileiras contarão como alcançaram resultados de sucesso com 
novas práticas.

• Paulo Simões Filho, Diretor do Grupo AB e Concessionário 
atuante há 30 anos nos segmentos de automóveis, 
caminhões , ônibus e motocicletas, compartilhará suas 
experiências na gestão de veículos usados e seminovos.

• Anderson Strada, da Lavoro, mostrará seus resultados 
positivos com a valorização de pessoas, identificação das 
potencialidadese o mapeamento de oportunidades para o 
aumento significativo dos ganhos da empresa.

• Leandro Luz Werner, da Promenac Motos, abordará, na 
trilha voltada para Motocicletas, como a empresa inverteu a 
estratégia de marketing do modelo off-line para o digital.

• Os irmãos Ana Luisa e Lucas Kirchner apresentarão as 
soluções que a Yamavale Motos encontrou para enfrentar os 
anos de crise.

Acompanhe a Programação do evento e confira 
as informações sobre outros participantes. 
Acesse: www.congresso-fenabrave.com.br.

PATROCINADORES

EXPOSITORES
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Central de Atendimento do 29º Congresso & ExpoFenabrave

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

Caio Coppolla encerra evento falando 
do “Brasil em Transformação”
Para encerrar o ciclo de apresentações do 29º 
Congresso & ExpoFenabrave, o evento contará com a 
participação do comentarista de política Caio Coppolla. 

Formado em direito, pela Universidade de São Paulo, 
Coppolla tornou-se conhecido por seus vídeos, em seu 
canal no Youtube, com análises de comportamento e 
posicionamento político. Atualmente, participa do programa “Morning Show”, da 
Rádio Jovem Pan, e em outros espaços na mesma emissora, nos quais analisa fatos 
do cotidiano brasileiro e mundial, sob o que chama de “prisma conservador”.

A apresentação de Coppolla acontece no dia 7 de agosto, a partir das 16h45, no 
Auditório Renato Ferrari do Transamerica ExpoCenter. 

A programação completa do evento está disponível no site:  
www.congresso-fenabrave.com.br. 

Estamos nas 
Redes Sociais
Acompanhe todas 
as novidades e dicas 
do 29º Congresso & 
ExpoFenabrave no site 
oficial do evento e pelas 
redes sociais: FACEBOOK, 
INSTAGRAM e LINKEDIN 
(acesse clicando nas imagens 
ao lado). 

Últimos dias para inscrição!
Faltam poucas semanas para o 29º Congresso & ExpoFenabrave. Garanta os mesmos 
valores de inscrição do ano passado, inscrevendo-se agora. 

Acesse o site oficial do evento: www.congresso-fenabrave.com.br e aproveite 
as vantagens. Não perca tempo!

Valor do Investimento: 

De 1º a 31 de julho*:  R$ 1.100,00 No local :  R$ 1.200,00

Pagamento - Por boleto bancário ou cartão de crédito. 

Se você é Concessionário, confira a lista de Associações de Marca que estão 
concedendo benefícios para inscrição ou entre em contato com os representantes 
regionais da FENABRAVE e Sincodiv’s, e conheça os incentivos oferecidos às Redes 
locais. 

* último dia para inscrições online

Organização e Promoção

Patrocinador Ouro
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Patrocinador Máster

Patrocinador Prata

Realização

Local

 
 Presidência Alarico Assumpção Júnior
 Coordenação Marcelo Franciulli
 Coordenação de Comunicação, Rita Mazzuchini   
 Imprensa e Marketing
 Editora e jornalista responsável Rita Mazzuchini (Mtb 22128)
 Conteúdo MCE Comunicação  
 
 

 Edição de arte Heraldo Galan e Patricia Tagnin
 Fotos Divulgação

mazzuchini comunicação empresarial

O Informativo do 290 Congresso & ExpoFenabrave é uma  
publicação da Fenabrave, destinada à divulgação do evento.

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

Contato: Marli Furlan
Central de Atendimento: Telefone: 11 3018-4447
E-mails: marli@sobratur.com.br

6 e 7 de agosto de 2019 
Transamerica Expo Center • São Paulo/SP

Agência de viagem
Se você precisa de transporte aéreo ou hospedagem, a SOBRATUR é a agência de 
turismo oficial do 29º Congresso & ExpoFenabrave. 
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