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CONFIANÇA!  É PRECISO ACREDITAR PARA VENCER!

Neurociência se destaca 
na programação

Para enfrentar os novos desafios impostos pelo mercado, 
o 27º Congresso & ExpoFenabrave apresentará, aos 
concessionários participantes, conceitos inovadores, 
ligados à Neurociência, que ampliam o conhecimento 

em relação aos clientes, suas equipes e podem proporcionar maior 
produtividade, assertividade e, consequentemente, mais rentabilidade 
aos empresários. “Dividida em três áreas de conhecimento: 
Neuromarketing, Neuroliderança e Neurovendas, as palestras serão 
ministradas por especialistas internacionais que pretendem levar uma 
nova leitura de relacionamento e percepção do indivíduo”, comenta o 
coordenador temático do evento, Valdner Papa.

O professor da Florida Christian University, Marcelo Peruzzo é, 
reconhecidamente, uma das maiores autoridades em Neurociência 
voltada ao empreendedorismo e ao marketing. No 27º Congresso 
& ExpoFenabrave, o especialista ministrará duas palestras ligadas à 
Neurociência: “Neurovendas – Gerenciando expectativas e emoções 
dos clientes nas concessionárias” e, “Neuromarketing 2.0 – A fusão 
definitiva da neurociência, mercado e tecnologia disruptiva”. Por 
meio destes Workshops, os participantes passarão a 
conhecer importantes ferramentas que poderão 
ser utilizadas na melhoria dos resultados de 
vendas, assim como entender como o cliente 
decide sua compra sob a ótica da ciência. 
Com essas técnicas, as equipes de vendas 
conseguem obter um índice de fechamento de 
negócios muito mais expressivo.

Complementando a grade ligada à 
Neurociência, Daniel Kroeff, psicólogo e outro 
especialista da Florida Christian University, 

alertará aos empresários para a importância da Neuroliderança 
como instrumento de desenvolvimento na gestão e maximização 
de resultados, por meio da palestra “Neuroliderança na prática de 
alta performance”.

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

Leandro Karnal 
encerrará o evento
Depois de dois dias de 
intenso aprendizado, 
por meio de conteúdos 
relevantes para o negócio 
da Distribuição Automotiva,  
será realizada a Palestra Magna 
de Encerramento do 27º Congresso 
& ExpoFenabrave, que contará com a 
participação de Leandro Karnal, um dos mais importantes 
palestrantes brasileiros, que pretende mostrar o olhar além 
do horizonte da crise, como forma para criar o salto necessário 
de crescimento, por meio da palestra “Olhando a crise em 
perspectiva”. “Ver a crise em perspectiva e agir dentro dela, 
para bons resultados, é uma estratégia desafiadora”, explica o 
palestrante. 

Segundo Karnal, as crises são cíclicas e podem ser 
classificadas como agudas ou leves. Para ele, a estabilidade 
é um pequeno hiato entre grandes crises, e o desafio do 
mundo inquieto desperta o melhor e o pior das pessoas e dos 
sistemas. “Esta palestra será um evento marcante em nosso 
Congresso. Temos certeza que cada participante levará, para 
casa, uma verdadeira mudança de vida depois do rico conteúdo 
apresentado neste evento”, complementou Valdner Papa.Marcelo Peruzzo, professor da 

Florida Christian University
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Alarico Assumpção Jr.
Presidente da Fenabrave

Cada dia mais 
próximos!

Estamos há poucos dias do nosso 
27º Congresso & ExpoFenabrave e espero 
que este evento possa reunir a grande 
maioria de todas as redes e segmentos 

automotivos que pretendem vencer os desafios 
do setor com CONFIANÇA, que é o tema central do 
nosso encontro, mas que, acima de tudo, deve ser o 
conceito que deve embasar nossas estratégias diárias, 
em nossas empresas e junto às nossas equipes.

Conhecer tendências, ferramentas que envolvem 
novos conhecimentos, como a neurociência, mídias 
digitais ou mesmo o comportamento esperado para 
a economia e agronegócio são apenas alguns dos 
assuntos que irão agregar informações relevantes 
para quem sabe que o nosso negócio deverá seguir 
um novo modelo, embasado nas mudanças do 
mercado de consumo que afetará, diretamente, 
a forma de atuação e, consequentemente, a 
rentabilidade de nossas concessionárias.

Para fazer parte do futuro, é preciso estar preparado 
para suas possibilidades e, acima de tudo, ter a 
mente aberta a novos formatos de negócios, por 
meio dos quais não apenas sobreviveremos às 
mudanças como cresceremos por meio delas.

Mas, para isso, antes de tudo, é preciso ter CONFIANÇA. 
A confiança necessária em nós mesmos, como 
empresários, como lideranças de nossos negócios 
e de nossas equipes. A confiança de estarmos 
promovendo os aprimoramentos e inovações 
necessárias para vencer desafios e crescer, mesmo 
diante de uma das maiores crises que esse País e o 
nosso Setor já experimentou. Confiança em nossos 
pares, em quem nos representa e em quem, como a 
Fenabrave, pretende unir e lutar pelo setor para que 
todos vençam, juntos, com as mesmas condições.

Pois, se não houver Confiança, não 
haverá caminhos a seguir.

Pense nisso e participe do  
27º Congresso & ExpoFenabrave.

Estamos cada dia mais próximos!  
Mais perto do que seremos amanhã.

 

Até breve!

A economia como norte 
para seus negócios
Na programação temática do 27º Congresso & 
ExpoFenabrave, os congressistas contarão com 
palestras voltadas à economia para que possam estar 
atentos e preparar, de forma assertiva, o planejamento 
de suas empresas. “Na atual conjuntura econômica 
brasileira, estar por dentro dos principais fatos e 
tendências será um diferencial importante para a 
tomada de decisões que envolvem os negócios das 
Redes”, afirma o presidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior. 

E, como parte da programação temática do evento, 
os congressistas terão a oportunidade de acompanhar duas palestras 
voltadas ao tema. O Economista Chefe do Banco Itaú, Dr. Mario Mesquita, 
trará, na palestra “Perspectivas Macroeconômicas”, uma visão do que 
podemos esperar da economia brasileira para o segundo semestre de 2017 
e para o ano de 2018. 

Os concessionários dos segmentos de Caminhões, Ônibus, Implementos 
Rodoviários, Tratores e Máquinas Agrícolas contarão com o Workshop 
apresentado pelo Sócio-Consultor da MB Agro, Alexandre Mendonça de 
Barros que, na palestra “Cenários do Agrobusiness para 2018”, abordará as 
perspectivas do agronegócio para os anos de 2017 e 2018. “Trata-se de um setor 
extremamente importante no caminho da retomada do crescimento econômico 
do Brasil para os próximos anos”, completou o presidente da Fenabrave.

Programação especial para 
vendedores e gestores
Devido ao grande sucesso obtido em 2016, no 27º Congresso & ExpoFenabrave, 
haverá programação especial do Encontro Fenacodiv de Vendedores, Gestores e 
Consultores Técnicos de Concessionárias, que conta com a parceria da Escola de 
Gestão Automotiva, do Sincodiv-SP, patrocínio do Banco Itaú, e tem o objetivo 
de apresentar ideias, ferramentas e estratégias que contribuam para um 
importante incremento nos resultados das forças de vendas e pós-vendas das 
concessionárias de diversos segmentos. “Além de percorrer por diversos pontos 
do Brasil, realizamos, em 2016, uma edição do Encontro em nosso Congresso, 
que foi sucesso de público. Para este ano, apresentamos uma programação que 
tratará de performance em vendas, pós-vendas e, também, conceitos de PNL – 
Programação Neurolinguística e negociação”, comenta o presidente da Fenabrave 
e da Fenacodiv, Alarico Assumpção Júnior.

Direcionadas a vendedores, gestores e consultores técnicos, ligados às áreas 
de vendas e pós-vendas, a programação especial permitirá, a esses profissionais, 
conhecerem a estratégia adotada para ampliar sua performance, incluindo 
práticas de comercialização de produtos ligados ao F&I, fundamental para a 
operação nas concessionárias e, também, conceitos de Marketing Digital. 

Acesse o site www.congresso-fenabrave.com.br e confira a programação. 
Para participar, as pessoas interessadas deverão se inscrever mediante a 
doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, entregues diretamente no 
credenciamento do evento. As inscrições deverão ser feitas no Portal do Sincodiv 
São Paulo (www.sincodiv.org.br). Para mais informações sobre o evento, 
entre em contato com Magno Martins pelo telefone (11) 5586-8695 ou e-mail 
administracao@sincodiv.org.br

Dr. Mario Mesquita, economista 
chefe do Banco Itaú.
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ExpoFenabrave

A OLX e o Grupo Disal confirmaram participação 
no 27º Congresso & ExpoFenabrave como 
Patrocinadores Ouro do maior evento da 

Distribuição Automotiva da América Latina.
Para Marcos Leite, vice-presidente executivo da 

OLX, patrocinar o 27º Congresso & ExpoFenabrave 
é muito importante e está totalmente em linha com 
os objetivos da marca. “A empresa, que é líder em 
compra e venda online de carros no Brasil, reconhece 
a relevância e influência da Fenabrave no setor e, por isso, se une à Federação como 
parceiro estratégico das concessionárias, auxiliando no desenvolvimento deste 
mercado”, comenta.

A empresa aproveitará o momento para levar, aos congressistas, conteúdo sobre 
inovação no mercado online de autos, discutir estratégias do mercado digital para 
melhorar os resultados, além de oferecer a oportunidade de realizarem um bate 
papo com Marcos Leite, que apresentará soluções para vendas de automóveis, neste 
momento difícil para o segmento. 

Para o Grupo Disal, “a participação, como Patrocinador Ouro no 27º Congresso & 
ExpoFenabrave, acontece num momento muito especial. Depois de quase 30 anos, 
adotamos nova estratégia empresarial e começamos a trabalhar com concessionárias 
de todas as marcas. O desafio de se reinventar reforça a tomada de posição de 
independência, apoiada pela mudança da identidade visual”, comenta o diretor-
executivo do Grupo Disal e ex-presidente da Fenabrave, Sergio Reze.

De acordo com Reze, a mudança reforça o perfil da empresa de sempre buscar 
inovação e rentabilidade para as concessionárias com as quais trabalha. “Agora, a 
Disal Consórcio, a Disal Corretora e a Disal Tecnologia poderão levar nosso DNA para 
todas as marcas”, diz. A maior empresa do Grupo, a Disal Consórcio, dentre outros 
diferenciais, é a única administradora que garante ganhos triplos aos associados: na 
venda da cota, no faturamento do veículo e na divisão de rentabilidade – além de 
oferecer total apoio aos negócios do associado.

O mesmo foco no distribuidor também está presente na Disal Corretora e na Disal 
Tecnologia, uma apoiando e desenvolvendo novas ferramentas de ajuda à venda de 
seguros, e a outra oferecendo produtos, soluções e inovações tecnológicas.

Sergio Reze, diretor-executivo 
do Grupo Disal e ex-presidente 
da Fenabrave.

OLX e Grupo Disal confirmam participação 
como Patrocinadores Ouro

Conheça os diferenciais da 
Universidade Web Fenabrave e DMP
Ao longo dos dois dias do 27º Congresso & 
ExpoFenabrave, os participantes do evento 
poderão conhecer mais sobre a nova plataforma 
de capacitação disponibilizada pela Federação: a 
Universidade Web Fenabrave, fruto da parceria entre 
a entidade, a Florida Christian University e a Escola 
de Gestão Automotiva, que oferece cursos online 
para capacitar as equipes das redes filiadas. Além 
disso, será possível conhecer toda a inteligência 
aplicada no DMP - Dados de Mercado Personalizados, 
que fornece, aos concessionários assinantes da 
plataforma, diversas informações importantes do 
mercado, em um sistema ágil e completo.

O amplo conteúdo da Universidade Web Fenabrave 
inclui cursos a distância de formação técnica, além de 
programas para Tecnólogo, Bacharelado e Mestrado. 
“No estande da Fenabrave, disponibilizaremos uma 
equipe que demonstrará todas as vantagens da 
plataforma, incluindo as Mesas Redondas de Melhores 
Práticas e o acervo de cursos que deve chegar a 50 até o 
final deste ano”, comentou Valdner Papa, coordenador 
educacional da Fenabrave.

Já o potencial de relatórios disponibilizados pelo 
DMP – Dados de Mercado Personalizados, serão 
apresentados pelo time de especialistas da Fenabrave. 
Por meio deste sistema, é possível gerar relatórios 
nacionais e por área de atuação, que partem desde o 
ranking de vendas no Brasil, como o giro de veículos 
usados em determinada região geográfica.

Com isso, é possível conhecer profundamente as 
tendências e o mercado em que atua para ampliar suas 
estratégias de mercado, com base em um rico material 
totalmente intuitivo e de fácil utilização.

Confira as empresas já 
confirmadas na ExpoFenabrave

ABAC

ABRAHY

ALFATEST

AUTO AVALIAR

B3

BVL

CCM TECNOLOGIA

DEALERNET

DOCSYSTEM

EASTMAN

EXNODUM

GR+ PERFORMANCE

GROWBIT

GRUPO DISAL

INDIANA/LIBERTY SEGUROS

INFOCAR

ISOFLEX

ITAÚ

LINX

LUPUS

MAGIC BRAZIL

MAXI WEB AUTO

MSXI

NBS INFORMATICA LTDA

OLX

REACHLOCAL BRASIL

REWEB

SEARCH OPTICS BRASIL

SYONET CRM

VIA NUVEM



Central de Atendimento do  
27º Congresso & ExpoFenabrave

www.congresso-fenabrave.com.br 

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

Associações de Marca reunirão suas 
redes no evento
Além de garantir a presença de seus associados no maior evento da Distribuição 
Automotiva da América Latina, diversas Associações de Marca realizarão reuniões 
com suas Redes entre os dias 7 e a manhã do dia 8 de agosto, no Transamérica 
Expo Center. Confira a agenda com sua Associação de Marca e participe!

Incentivos para inscrição - Quase todas as Associações de Marca filiadas à 
Fenabrave possuem pacotes de incentivos para inscrições no 27º Congresso & 
ExpoFenabrave. Esta será uma oportunidade de levar, ao evento, cada vez mais 
pessoas em busca de conhecimento e novas tendências para a ampliação dos 
negócios do setor.

E, para complementar os incentivos, as Regionais Fenabrave e os Sincodiv’s 
estaduais estão oferecendo pacotes de descontos exclusivos. 

Por isso, os interessados deverão entrar em contato com a Central de 
Atendimento para conhecer os incentivos de cada Associação de Marca e 
para utilizar o melhor incentivo! 

CENTRAL DE ATENDIMENTO: Tel.: (11) 5582-0091
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Patrocinador Máster
Antecipe-se e tenha mais comodidade
Para ter mais comodidade em sua participação no 27º Congresso & ExpoFenabrave, 
antecipe a compra de tickets para alimentação e estacionamento. 

Confira as dicas da organização:

Alimentação: Será disponibilizada uma praça de alimentação dentro da 
ExpoFenabrave, com capacidade para 500 pessoas. Para evitar filas, sugerimos a 
compra antecipada dos tickets de almoço (R$ 50 antecipado e R$ 55 no local), com 
a empresa El Dourado. Para isso, basta entrar em contato com Rafael Rodrigues 
(rafael@grupoeld.com.br) ou Álvaro Mello (alvaro.mello@glbr.com.br). Se preferir, 
o contato pode ser feito por meio dos telefones (11) 5031-2017 ou 5067-1738.

No cardápio, serão servidos 8 tipos de saladas, 8 tipos de pratos quentes,  
2 tipos de massa, 4 tipos de sobremesa, além de água, sucos, refrigerantes, 
café e chá. O pagamento poderá ser feito, antecipadamente, por cartão de 
crédito ou depósito bancário.

Estacionamento: O Transamérica Expo Center disponibiliza mais de 2,1 mil 
vagas e não conta com o serviço de manobrista. O valor da diária é de R$ 48,00 
e é permitida a compra antecipada de tickets. Para isso, entre em contato com a 
operadora AUTOVAGAS pelo telefone (11) 5643-3012.

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

Realização

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

Local

O Informativo do 270 Congresso & ExpoFenabrave  
é uma publicação da Fenabrave, destinada  

à divulgação do evento. 


