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Confira, na planta da
ExpoFenabrave, onde estão
localizadas as empresas
participantes da feira

CONFIAMOS! ACREDITAMOS! VENCEREMOS!

Sejam bem-vindos ao
27o Congresso & ExpoFenabrave!
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Veja as dicas da
organização e aproveite,
ao máximo, o evento
Página 4

Por Alarico Assumpção Júnior, Presidente da Fenabrave

N

osso evento acontece num momento delicado para o nosso
setor e para o nosso País. Estamos começando a vislumbrar
a retomada do crescimento, mas ainda sofremos com as
turbulências de uma navegação marcada, nos últimos anos, por mares
revoltos e marés baixas que resultaram em inúmeras perdas, sejam de
empresas, empregos e, principalmente, dos índices de confiança em
nosso País.
Acima de tudo, esse período de transformações nos revelou o
prenúncio de um mercado totalmente novo que está em formação
e para o qual devemos estar preparados. Nossos negócios não
sofreram abalos apenas em função da crise. Sofremos, também, com
as tormentas provocadas por uma verdadeira revolução do mercado
e que está desafiando comandantes extremamente experientes a
redirecionar seus navios para novos horizontes. Ou seja, nós, do Setor
da Distribuição de Veículos, devemos estar preparados e devemos
preparar nossas equipes para assumir o controle de um Novo Modelo
de Negócio de Concessionária.
Para isso, teremos que ter um Norte, um rumo, uma direção
assertiva. Precisaremos de uma Bússola, que nos aponte o melhor
caminho a seguir. Devemos ter, antes de tudo, Confiança em nós
mesmos, em nossas equipes, em nossas empresas, em nossos pares
e em nosso Setor, para que possamos confiar em quem seguimos e
continuar navegando e investindo em nossa atividade e em nosso País.
E, para termos essa Confiança, também precisamos acreditar na vitória
e na superação dos desafios que a vida nos impõem.
Por isso, meus amigos, este 27º CONGRESSO & EXPOFENABRAVE,
não por acaso, tem, como tema: “CONFIANÇA! É preciso acreditar para
vencer” e carrega, como símbolo maior, a imagem de uma bússola.
Sim, porque a Fenabrave deseja que este evento possa orientar os
caminhos e os rumos dos concessionários de todos os segmentos
automotivos e de todo o Brasil para que possam chegar a um porto
seguro e bem sucedido no mercado.

Aproveitem cada palestra do Congresso e a oportunidade
única de também se relacionar com seus pares e com as 50 marcas
que participam da ExpoFenabrave este ano. Por falar nisso, não
poderia deixar de agradecer ao Itaú que, pelo 10º ano consecutivo,
é o Patrocinador Máster de nosso evento e que, por esta razão,
já demonstra sua Confiança em nosso setor. Ao agradecer ao
Patrocinador Máster, agradeço, também, aos demais patrocinadores
Ouro, Apoiadores e Expositores, que demonstram Confiança no futuro
das parcerias que nascerão nesses dois dias de evento.
Por fim, e não menos importante, agradeço às Associações
de Marca, Regionais Fenabrave e Sincodiv´s por incentivarem as
Redes de Concessionárias a estarem presentes, assim como a todos
os Concessionários que participam deste encontro, pois, com
sua presença, consolidam o espírito gregário necessário para o
desenvolvimento e representatividade de nosso setor.
Sejam muito bem-vindos e lembrem-se:
CONFIEM! ACREDITEM! VENÇAM!
Ótimo evento e excelentes negócios!

www.congresso-fenabrave.com.br
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CONFIANÇA! É preciso acreditar para vencer
Central de Antendimento do 27º Congresso & ExpoFenabrave
Telefone: (11) 5582-0091 E-mail: congresso.expo@fenabrave.org.br
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Dicas úteis durante o evento
Balcão de Informações

Guarda-Volumes

Para esclarecer possíveis dúvidas sobre
o 27º Congresso & ExpoFenabrave,
os participantes devem procurar
pelo Balcão de Informações,
localizado na entrada da feira.

Durante o 27º Congresso &
ExpoFenabrave, os participantes
que desejarem poderão deixar seus
pertences no Guarda-Volumes,
localizado na ExpoFenabrave, Rua C.

Aplicativo e BOOK DO EVENTO

Achados e Perdidos

Além do Programa e Mapa de Bolso,
que estarão inseridos no crachá
dos participantes, a Programação
Completa do Congresso e informações
sobre os patrocinadores e expositores
da ExpoFenabrave poderão ser
acessados por smartphones, por meio
do APLICATIVO do evento, disponível,
gratuitamente, na Apple Store e
Google Play, assim como o BOOK
DO EVENTO, que estará disponível
no site www.congresso-fenabrave.
com.br ou pelo QRCode a seguir.

A base dos “Achados e Perdidos”
será na Sala de Segurança.
Localização: Rua E.

8 e 9 de agosto de 2017

Transamérica Expo Center • São Paulo/SP
O Informativo do 270 Congresso & ExpoFenabrave
é uma publicação da Fenabrave, destinada
à divulgação do evento.

Wi-FI Zone
Para maior comodidade dos
participantes do 27º Congresso &
ExpoFenabrave, será disponibilizada
internet em área específica da
ExpoFenabrave. Os congressistas
terão, à disposição, o WI-FI ZONE, onde
estarão disponíveis tomadas para carga
de baterias e internet gratuita.
Localização: Rua A.

Presidência
Coordenação Temática
Diretoria Executiva
Coordenação de Comunicação,
Imprensa e Marketing
Editora e jornalista responsável
Conteúdo

Edição de arte
Fotos

Alarico Assumpção Júnior
Valdner Papa
Marcelo Franciulli
Rita Mazzuchini
Rita Mazzuchini (Mtb 22128)
MCE Comunicação

mazzuchini comunicação empresarial

Heraldo Galan e Patricia Tagnin
Divulgação

Posto Médico

Alimentação
Encontre, na Planta da
ExpoFenabrave, a localização
da praça de alimentação, com
capacidade para 500 pessoas, e que
será administrada pela empresa El
Dourado durante o nosso evento.
No cardápio do buffet, 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
dos tickets diários poderá ser feito
nos guichês instalados no local
e os valores pagos em dinheiro,
cartão de crédito ou débito.

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. Logo na entrada principal do
27º Congresso & ExpoFenabrave, estão
os caixas para pagamento. Para evitar
filas, recomendamos o pagamento da
diária antes da sua entrada no evento
ou antes do final das palestras e feira.

Unidade equipada com os
equipamentos necessários para
pronto atendimento dos visitantes,
contando com uma equipe de
médicos e enfermeiros, garantindo
segurança aos participantes do
evento. Localização: Rua E.

Patrocinador Máster
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Passagens, Hospedagens e Transfer
Durante o evento, o Congressista que
precisar de mais informações sobre
passagens aéreas ou hospedagem
poderá entrar em contato com as
equipes da SOBRATUR e Casablanca
Turismo, Agências de Turismo Oficiais
do 27º Congresso & ExpoFenabrave,
que estarão localizadas em espaço
específico na ExpoFenabrave.
Haverá TRANSFER GRATUITO dos
participantes do evento entre o
Transamérica Expo Center e a rede
hoteleira credenciada para o 27º
Congresso & ExpoFenabrave.
Os participantes do evento devem
ficar atentos à comunicação sobre
o serviço, que estará disponível na
recepção dos Hoteis Cadastrados,
conforme lista a seguir:
• Transamérica São Paulo
• Blue Tree Verbo Divino
• Tryp Nações Unidas
• Intercity Nações Unidas
• Estanplaza Internacional
• Mercure Nações Unidas

Patrocinador Ouro

Realização

Av. Indianópolis, 1967 – São Paulo/SP – CEP: 04063-003

PABX: (11) 5582-0000
SAC (11) 5582-0059 / 5582-0066 / 5582-0075 / 5582-0090
Organização e Promoção

Local

