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O MUNDO É DIGITAL E O RELACIONAMENTO É HUMANO

Resiliência para se adaptar às transformações

C
om o objetivo de refletir sobre a necessidade de 
adaptação aos desafios e transformações que vêm 
ocorrendo no setor automotivo, principalmente em 
relação à tecnologia e à necessidade de se trabalhar, 
mais e melhor os relacionamentos humanos, o 
28º Congresso & ExpoFenabrave traz, como tema, 

“Resiliência – O mundo é Digital e o Relacionamento é Humano”. 
O evento é realizado pela FENABRAVE e organizado pela Reed 
Exhibitions Alcântara Machado, e acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto 
no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Pelo 11º ano consecutivo, 
o Itaú Unibanco será o Patrocinador Máster do evento.

A estratégia de unir, em um mesmo pavimento, o Congresso e a área de 
exposições, adotada desde o ano passado, será mantida nesta edição, 
facilitando o fluxo dos mais de 3,5 mil participantes esperados para o 
evento deste ano, que é o maior da América Latina e o segundo maior 
do mundo no segmento. “O local se mostrou totalmente eficiente para 
os objetivos do evento, aproximando as pessoas, gerando integração 
dos ambientes e potencializando a geração de negócios”, destacou o 
Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior.

Neste ano, o conteúdo do Congresso terá, como pilares, os aspectos 
relacionados à necessidade de se ter resiliência em um ambiente 
de negócios, projeções econômicas para todos os segmentos, 
oportunidades do novo modelo de negócios da Distribuição de 
Veículos, neurociência e inteligência emocional, marketing digital 
e mídias sociais, além das mesas redondas que discutirão pontos 
estratégicos de cada um dos segmentos.

Ao todo, serão 26 palestras, sendo que, no dia 7, a programação 
tem início às 8h30 e término às 18h30. Para o segundo dia, o início 
será no mesmo horário, mas o encerramento está previsto para as 
17h30. “Teremos uma programação intensa para o Congresso, com os 
conteúdos gerais e específicos para cada segmento, e que contempla 
o tempo para interação dos participantes e visita à área de exposições”, 
comentou Valdner Papa, coordenador temático do evento. 

Durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave serão realizados os 
Encontros de Vendedores, com uma programação especial para 
o evento nacional. Assim, como nas duas edições passadas, a 
programação desse encontro mantém o foco no desenvolvimento 
de ferramentas que contribuam para os resultados da equipe de 
colaboradores das Concessionárias de todos os segmentos.

Inscrições abertas no site www.congresso-fenabrave.com.br
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Alarico Assumpção Jr.
Presidente da FENABRAVE

O valor dos 
Relacionamentos
Depois de quatro anos enfrentando momentos 
extremamente difíceis com relação à situação 
político-econômica brasileira e, consequentemente, 
os seus reflexos no Setor da Distribuição de Veículos, 
conseguimos superar os obstáculos e, neste momento, 
já vislumbramos a aguardada retomada do mercado.

Chegamos até aqui porque, acima de tudo, fomos 
resilientes, nos adaptando às mudanças que ocorreram 
desde então, suportando as pressões e as adversidades 
econômicas, sem perder o foco nos nossos negócios. Foi, 
sem dúvida alguma, um dos períodos mais traumáticos para 
o nosso Setor, mas, juntos, encontramos novos caminhos, 
buscamos novas estratégias e tomamos decisões baseadas 
em muita vontade de vencer e, principalmente, baseadas 
nos nossos relacionamentos e no comprometimento 
e responsabilidade que temos diante de um Setor que 
movimenta 3,5% do PIB nacional e gera 280 mil empregos.

É neste clima que idealizamos o 28º Congresso & 
ExpoFenabrave que, neste ano, traz o tema “RESILIÊNCIA. 
O Mundo é Digital e o Relacionamento é Humano”. 
Mesmo diante das turbulências, temos conseguido 
enxergar os rumos que o nosso Setor está tomando, nos 
preparando para as transformações pelas quais estamos 
passando, aderindo às tecnologias e as utilizando em 
favor da continuidade e do desenvolvimento dos nossos 
negócios. Contudo, não podemos nos esquecer que, 
embora o mundo esteja caminhando na direção da 
internet das coisas e da inteligência artificial, nossos 
relacionamentos são humanos. Convivemos, trabalhamos 
e dependemos de pessoas, e de suas escolhas.

Temos de valorizar os nossos relacionamentos e, neste 
contexto, ressalto a parceria com o Itaú Unibanco, 
Patrocinador Máster do nosso evento há 11 anos, 
o que demonstra sua confiança em nosso Setor. Os 
expositores, muitos conosco há várias edições, já 
reservaram seus espaços na ExpoFenabrave e, hoje, 
já temos 80% da área reservada, e 25% deles são 
novos, ou seja, o Setor da Distribuição de Veículos tem 
despertado grande interesse de empresas que pretendem 
fazer parte dessa importante cadeia econômica.

Durante os dois dias do nosso evento, teremos muitas 
oportunidades, tanto de ampliar o nosso conhecimento 
teórico quanto de gerar negócios e ampliar nossas 
redes de relacionamentos, em um único local.

Espero você nesse grandioso evento!

Boa leitura e ótimos negócios!

ITAÚ patrocina evento pelo  
11º ano consecutivo
O Itaú Unibanco patrocinará, pelo 11º ano 
consecutivo, o Congresso & ExpoFenabrave. 
Conheça as razões da longevidade  
desta parceria:

“É uma honra para o Itaú 
Unibanco participar, pelo 
11º ano consecutivo, como 
Patrocinador Máster do Congresso 
& ExpoFenabrave, o maior evento de 
Distribuição Automotiva da América Latina. 
Esses encontros contribuem para fortalecer o 
setor e nos manter firmes para lidar com os desafios 
a cada ano.

Felizmente, a economia já mostra sinais de recuperação em relação 
aos últimos anos: inflação baixa, taxa de juros em queda, retomada do 
emprego, entre outros fatores. Com a melhora de cenário e da renda 
disponível, há um aumento do grau de confiança dos consumidores e, 
consequentemente, da predisposição para contratar um financiamento 
mais longo como o de um automóvel.

Os nossos resultados já refletem esse momento, estamos otimistas com 
esse novo ambiente de negócios e prontos para dinamizar a oferta de 
crédito e seguir firme a nossa agenda de inovação. Esse ano, teremos 
muitas novidades e aproveitaremos a Fenabrave para compartilhar todos 
esses produtos e serviços com os nossos parceiros concessionários.  

O Itaú tem uma importante representatividade no segmento 
automotivo, e nosso objetivo é oferecer soluções que contribuam para 
a desburocratização do crédito, a melhora da experiência dos clientes e, 
consequentemente, a eficiência de toda a cadeia automotiva.

A parceria com a Fenabrave está alinhada ao nosso propósito, já que 
é mais uma forma de estreitarmos o relacionamento com um público 
fundamental para o nosso negócio: os concessionários. Por meio dessa 
aproximação, conseguimos entender melhor suas necessidades e 
caminhar juntos em direção ao sucesso”. 

Rodnei Bernardino de Souza, diretor do Itaú Unibanco.

Vantagens para as 
Associações de Marca 

Presidentes, executivos e profissionais da área de comunicação das 
Associações de Marca participaram, no dia 11 de abril, da apresentação 
do planejamento do 28º Congresso & ExpoFenabrave e conheceram os 

detalhes da campanha do evento. Além da temática, foram apresentadas 
informações sobre os pilares de conteúdo das palestras e mesas redondas, 

valores e condições para as inscrições e para pacotes de hospedagem. 

Assim como em 2017, as entidades terão condições especiais 
para oferecer pacotes de incentivos para as inscrições de suas 
redes, poderão reservar espaços para a realização de reuniões 

da marca durante o evento e planejar, junto às montadoras, 
a reserva de espaços para stand na ExpoFenabrave. 

Por meio de kit de comunicação e marketing personalizado e oferecido, 
gratuitamente, pela FENABRAVE, as Associações também poderão 

intensificar os estímulos para que cada vez mais titulares e colaboradores 
das Concessionárias possam participar do evento este ano.
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ExpoFenabrave Empresas que 
já confirmaram 

presença

Reserve já o seu espaço! 
Para informações sobre como participar da ExpoFenabrave, acesse o site oficial do 
evento www.congresso-fenabrave.com.br ou entre em contato com:
Julio Romanelli – telefone (11) 3060-4959 / (11) 97641-9908 / e-mail:  julio.romanelli@reedalcantara.com.br
Haline Ferreira – telefone (11) 3060-4963 / e-mail: haline.ferreira@reedalcantara.com.br
Anderson Souza – telefone (11) 3060-5009 / e-mail:   anderson.souza@reedalcantara.com.br

Confira as 
empresas que 
já têm espaço 
garantido na 

ExpoFenabrave:

PATROCINADOR MÁSTER: 
ITAÚ UNIBANCO

PATROCINADOR OURO: 
B3 - BRASIL BOLSA BALCÃO 

OLX

EXPOSITORES:

AUTO AVALIAR 

AUTO FORCE

BAITZ

CCM TECNOLOGIA

DEALERNET

DEALER UP

FOLLOWIZE

GROWBIT

INFOCAR

ISOFLEX

LINX

NBS

REACHLOCAL

SANCES SISTEMAS

SYONET

Sucesso de público e de novos negócios
A maior feira de negócios do Setor da Distribuição de Veículos no País, a 
ExpoFenabrave, que reúne, em um único ambiente, fornecedores, prestadores 
de serviços, titulares das Concessionárias, executivos e lideranças do Setor, 
acontece simultaneamente ao Congresso.

Durante os dois dias do evento, 7 e 8 de agosto, seguradoras, 
financeiras, empresas de consórcio, consultorias, fabricantes de 
acessórios e equipamentos, sistema de tecnologia dentre outras, 
apresentarão suas novidades para o Setor, facilitando novas parcerias 
e promovendo oportunidades de novos negócios.

“A ExpoFenabrave é uma oportunidade ímpar de fazer novos contatos, 
conhecer o que existe de novidade em serviços e produtos, criando 
oportunidades de gerar receitas e preparando o empresário para um novo modelo 
de negócios, que está surgindo neste setor”, comentou Leandro Lara, diretor de eventos da Reed 
Exhibitions Alcântara Machado, que promove e organiza o evento pelo sexto ano consecutivo.

Lara ainda destacou a bem-sucedida escolha pelo Transamerica Expo Center, que tornou possível 
a interligação entre Congresso e Feira, facilitando a circulação dos participantes e garantindo fluxo 
frequente entre os expositores. 

O sucesso da estratégia foi revelado na pesquisa realizada entre os mais de 50 expositores do evento 
do ano passado, que apontou 87% de satisfação, o melhor índice dos últimos 5 anos.

Além disso, outro aspecto amplia a visibilidade da feira. A programação do Congresso contempla 
intervalos de até 1 hora entre as atividades, incentivando os congressistas a visitarem a área de 
exposições, investindo esse tempo em suas redes de relacionamentos. 

“Nesse clima favorável e positivo, a procura pelos espaços para a edição de 2018 tem sido intensa. 
Até agora, quase 80% da área destinada à ExpoFenabrave já está comercializada, ou seja, mais de 
30% acima das contratações de espaços registradas no mesmo período do ano passado. Dentre as 
empresas que já confirmaram presença neste ano, 25% são expositores novos”, revela Leandro Lara.

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

http://www.congresso-fenabrave.com.br
mailto:julio.romanelli@reedalcantara.com.br
mailto:Haline.ferreira@reedalcantara.com.br
mailto:Anderson.souza@reedalcantara.com.br


Infraestrutura garantida e pacotes 
de vantagens para este ano
O Transamerica Expo Center receberá, novamente, o 28º Congresso & ExpoFenabrave. O 
local, que foi aprovado pelos participantes da última edição, está localizado a apenas 12 km 
do Aeroporto de Congonhas e a 42 Km do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O acesso 
de carro pode ser feito pela Marginal Pinheiros e Avenida 23 de Maio, com proximidade 
das importantes avenidas, como: Av. João Dias, Av. Santo Amaro, Av. Adolfo Pinheiro, Av. 
Roberto Marinho e Av. Eng. Luis Carlos Berrini.
Além disso, existem pontos de táxi dentro do centro de exposições, devidamente 
sinalizados – ponto oficial e para táxis via aplicativo ou voucher.
A rede hoteleira da cidade compreende ótimas e acessíveis opções para os congressistas. 

O Evento
Todas as informações e detalhes do 28º Congresso 
& ExpoFenabrave estão no site oficial do evento – 
www.congresso-fenabrave.com.br. Acompanhe as 
novidades, pois o site é atualizado periodicamente. 
No portal, você realiza sua inscrição, acompanha a 
atualização da programação temática do Congresso, 
conhece um pouco mais sobre as empresas que participarão da ExpoFenabrave, além de 
poder fazer sua reserva de pacotes de viagem junto à Agência Oficial, a SOBRATUR.

Inscrições
As inscrições para o 28º Congresso & ExpoFenabrave já estão abertas e podem ser realizadas, 
diretamente, no site do evento. Para garantir o sucesso de mais este encontro internacional 
do Setor da Distribuição de Veículos, a FENABRAVE manteve os valores do ano passado.

Confira o investimento individual das inscrições:
Até 31 de maio ........................................R$ 900,00
De 1º de junho a 30 de junho ............R$ 1.000,00
De 1º de julho a 31 de julho* ..............R$ 1.100,00          *último dia para inscrições online
No local .....................................................R$ 1.200,00

Pagamento - Por boleto bancário, parcelado em até 3 vezes,  
ou por cartão de crédito, em até 3 vezes.

As Associações de Marca, filiadas à FENABRAVE, podem negociar pacotes coletivos de 
inscrição, oferecendo a oportunidade para que o Concessionário leve mais colaboradores e 
executivos de suas equipes para participar do maior evento do Setor na América Latina.

Viagem e Hospedagem
A agência de turismo oficial do 28º Congresso & ExpoFenabrave 
é a SOBRATUR, que terá uma equipe exclusiva para auxiliar os 
participantes que precisarem de transporte aéreo e hospedagem 
em São Paulo. As informações sobre as opções oferecidas pela 
agência também estão no site oficial do evento.
A Sobratur oferecerá opções de pacotes de viagem e outros 
serviços, com tarifas diferenciadas, por exemplo, nos hoteis próximos ao Transamerica 
Expo Center - Hotel Transamerica São Paulo, Hotel Blue Tree Verbo Divino, Hotel Intercity 
Nações Unidas, Estanplaza Berrini, Hotel Transamerica Executive Chácara Sto. Antônio, 
Hotel Mercure Nações Unidas e Gran Estanplaza. Os valores negociados para estas opções 
incluem pernoite, café da manhã e taxas de serviço.
Os valores de passagens aéreas também podem ser consultados, diretamente, junto 
à agência.

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

marli@sobratur.com.br

Presidência Alarico Assumpção Júnior

Coordenação Temática Valdner Papa

Diretoria Executiva Marcelo Franciulli

Coordenação de 
Comunicação, Imprensa e 

Marketing

Rita Mazzuchini 

Editora e jornalista 
responsável

Rita Mazzuchini (Mtb 22128)

Conteúdo

MCE Comunicação 
mazzuchini comunicação empresarial

Edição de arte Heraldo Galan e Patricia Tagnin

Fotos Divulgação

Central de Atendimento do  
28º Congresso & ExpoFenabrave

www.congresso-fenabrave.com.br 

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

Organização e Promoção

Patrocinador Máster

Realização

Local

O Informativo do 280 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) 
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