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O MUNDO É DIGITAL E O RELACIONAMENTO É HUMANO

Toyota confirma presença na Palestra Magna

S
ão grandes as expectativas para o 28º Congresso & 
ExpoFenabrave, o maior encontro anual do Setor da 
Distribuição de Veículos da América Latina que, neste 
ano, traz o tema “RESILIÊNCIA. O mundo é Digital e o 
relacionamento é Humano”. Realizado pela FENABRAVE, o 

evento acontece nos dias 7 e 8 de agosto, no Transamerica Expo Center, 
em São Paulo, e tem, pelo 11º ano consecutivo, 
o Banco Itaú como Patrocinador Máster. 

Neste ano, o evento contará com a participação 
de Miguel Fonseca, Vice-Presidente Executivo 
da Toyota do Brasil, que ministrará a Palestra 
Magna, que acontece logo após a Cerimônia de 
Abertura, na manhã do dia 7 de agosto. 

Fonseca é formado em engenharia mecânica 
e iniciou sua carreira no Setor Automotivo em 
1987, na Europa. Em 2001, assumiu a diretoria da 
Toyota Espanha e, em seguida, no Reino Unido. 
Entre 2010 e 2012 assumiu a Vice-Presidência de 
Vendas da Toyota Europa e de 2012 a 2015 ocu-
pou a Presidência da Toyota Financial Services 
para a região Europa e Ásia, vindo para o Brasil 
para assumir a Vice-Presidência Executiva da 
montadora. Em sua apresentação, Fonseca com-
partilhará a visão da Toyota sobre o mercado 
brasileiro e as apostas da montadora sobre tendências tecnológicas para o  
Setor Automotivo. 

O mundo digital – Na programação do evento estão previstas 31 pales-
tras, dentre elas a Palestra Magna de abertura e o Painel de Encerramento, 
workshops internacionais, sobre economia, Mesas Redondas, Encontro 
do Vendedor e  Palestras Tema. Todo o conteúdo está repleto de atuali-
dades e estruturado sob seis pilares: resiliência, projeções econômicas, 
oportunidades do novo modelo de negócio, neurociência, inteligência 
emocional, marketing digital e mídia social, e mesas redondas que dis-
cutirão pontos estratégicos de cada segmento.

Sobre a era digital, a programação contará com Luis Fernando Guidorzi, 
parceiro de negócios do Facebook, para a indústria automotiva, que 
falará sobre “Personalização em massa”. Pelo Google, Guilherme Arruda 
apresentará a visão da empresa sobre “A Era da Assistência”. 

Giselle Tachinardi, Diretora de Autos da OLX, apresentará o “Dossiê 
OLX autos” e Ricardo Bonzo Filho, CEO do iCarros, participará da Mesa 
Redonda sobre “E-Commerce Automotivo: tendências, desafios e opor-
tunidades”. E, ainda, uma Mesa Redonda sobre Marketing Digital contará 
com a participação de representantes da AutoForce e da Auto Avaliar, 
com moderação de Marcio Ciamponi.

Também já está confirmada a palestra do Doug 
Betts, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de 
Operações Automotivas Globais da J.D.Power, 
sobre as transformações nas relações e no aten-
dimento ao cliente na era digital. 

Carlos Hilsdorf, considerado um dos 10 me-
lhores palestrantes da atualidade, falará sobre o 
tema central do evento na palestra “Revolucione 
seus negócios com Resiliência”. 

Outros nomes confirmados são Gil Giardelli, 
estudioso de Inovação e Economia Digital, que 
vai discutir o tema “Futuro Inteligente além da 
Inovação”, e Ana Lúcia Pita, que vai abordar a 
importância do processo da comunicação como 
estratégia para cativar e fidelizar os clientes. 

Assuntos específicos de cada um dos segmentos 
– Motocicletas, Caminhões, Ônibus, Implemen-

tos Rodoviários e de Máquinas Agrícolas – estão programados. Francisco 
Mendes mostra a “Rentabilidade no Pós-Venda” para os Concessionários 
de Motos e, para os pesados e máquinas agrícolas, a palestra sobre “O 
agronegócio Brasileiro”, com Roberto Rodrigues e, também, a palestra 
“O BNDES e o financiamento ao setor de veículos”, com Dyogo Henrique 
de Oliveira, Presidente do BNDES. 

Também uma mesa redonda debaterá O Novo Modelo da Distribuição 
de Veículos, e terá, como mediador, o diretor do Itaú Unibanco, Rodnei 
Bernardino de Souza, e os painelistas Valdner Papa, Bruno Portigliatti 
e Sylvio de Barros.

Esses e outros conteúdos de alta relevância para os negócios do Setor 
da Distribuição de Veículos fazem parte do 28º Congresso & ExpoFena-
brave. Acompanhe a programação completa no site oficial do evento  
www.congresso-fenabrave.com.br. 

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

Olhar no futuro
O Setor da Distribuição Automotiva está passando 
por momentos muito importantes. A todo instante 
ouvimos algo sobre transformação tecnológica, 
internet das coisas, novos comportamentos de 
compra, inteligência artificial e como tudo isso vai 
influenciar no futuro dos nossos negócios.

Não temos como negar esse novo mundo da era 
digital. É preciso estar preparado para acompanhar 
essas mudanças e, com a RESILIÊNCIA necessária, 
tomarmos as melhores decisões estratégicas, 
enfrentando a adversidade, adaptando e modernizando 
nossos processos, mas, acima de tudo, aderindo o 
nosso negócio a todas essas transformações.

Estamos a poucos dias do nosso 28º Congresso & 
ExpoFenabrave e espero que esse clima de RESILIÊNCIA 
esteja presente neste evento, pois precisamos estar 
atentos às informações para que elas possam gerar 
reflexões sobre as nossas decisões futuras, pois somos 
um Setor de grande relevância econômica para o 
nosso País, gerador de milhares de empregos.

Embora estejamos cada dia mais mergulhados nas 
soluções tecnológicas, os nossos relacionamentos, 
hoje e no futuro, continuarão sendo humanos e, cada 
vez mais necessários. Esse é o caminho do nosso Setor. 
Trabalhamos com pessoas, para pessoas e por pessoas.

Tenho a certeza de que esse grandioso 
evento será um sucesso. Por isso, contamos 
com a participação de todos vocês.

Nos vemos no 28º Congresso & ExpoFenabrave!

Grande abraço e até lá!

Marcos Vanderlei Belini Ferreira
Diretor Executivo da Unidade de 
Financiamentos da B3

“A B3 sente-se honrada em participar do  
28º Congresso & ExpoFenabrave, um dos mais 
expressivos eventos do Segmento de Distri-
buição de Veículos da América Latina. Traba-
lhamos para viabilizar, conectar e desenvolver 
os mercados, e temos aqui a oportunidade de 
firmar, pela nona vez, o nosso efetivo com-
promisso com a cadeia do setor automotivo, 
oferecendo um portfólio completo de produtos e serviços dedicado ao mer-
cado de financiamento, com segurança e eficiência em todo processo. É uma 
grande satisfação contribuir com as discussões sobre inovação e estratégias 
de aceleração desse segmento de negócios em conjunto com a FENABRAVE, 
uma importante parceira da B3 no desenvolvimento econômico do Brasil.” 

Opinião de quem participa!

Giselle Tachinardi
Diretora de Autos da OLX

“Pela segunda vez consecutiva, a OLX é patro-
cinadora do Congresso & ExpoFenabrave. 
A participação mostra a importância do 
segmento para a empresa e reforça o com-
promisso em desenvolver o mercado de autos 
no Brasil. Com 39% do total de páginas acessa-
das por quem busca um carro em todo o país 
e a maior audiência da categoria - mais de 21 
milhões de usuários por mês -, a plataforma 
tem mais de 2 milhões de carros anunciados 
mensalmente, com 5 vendas por minuto.

A presença da empresa na ExpoFenabrave é fundamental para a aproximação 
com o mercado, criação de parcerias estratégicas e para trazer concessionários 
que ainda não estão no ambiente digital: a OLX é uma porta de entrada para 
aumentar muito mais as vendas e o sucesso nos negócios, já que os profis-
sionais que anunciam na plataforma estão na maior vitrine de autos do país 
- incluindo também caminhões, ônibus, utilitários, motos e peças.  Presente 
nos dois dias de evento, você encontrará um estande da OLX e uma equipe de 
atendimento qualificada para tirar dúvidas de clientes em busca de soluções 
para melhorar o seu negócio.”
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ExpoFenabrave

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 e OLX

APOIO
CHEVROLET e Embrapa

EXPOSITORES

ARLEI DIAS ADVOGADOS

AUTO AVALIAR

AUTO FORCE

BAITZ SOLUTIONS

BIG LOJA BRASIL - DEALER UP

CANOPUS

CCM TECNOLOGIA

DBK

DEALER.NET

EASTMAN

FOLLOWIZE

GROWBIT

INFOCAR

ISOFLEX

KIA

LINX SISTEMAS

LIVRO: TONS DE VERDE

MAGICBRAZIL

NBS INFORMATICA

PETRONAS

REACH LOCAL

REWEB

SANCES SISTEMAS

SUPPORT INFORMÁTICA

SYONET CRM

VIA NUVEM

WIER GERADORES DE OZÔNIO

WINGS INTERNATIONAL GROUP 

Sempre um sucesso de público, a 
ExpoFenabrave promete grandes novidades 
para esta edição. A maior feira de negócios 
do Setor da Distribuição de Veículos da 
América Latina reunirá mais de 50 empresas, 
dentre elas, seguradoras, financeiras (ITAÚ), 
empresas de consórcio, consultorias, 
fabricantes de acessórios e equipamentos e 
sistema de tecnologia, oferecendo serviços 
e produtos destinados, especificamente, 
para o Setor.

“Para muitas empresas, é primordial estar 
na ExpoFenabrave, pois é sucesso de 
público garantido. Outro fator importante 
é o grande potencial de novos negócios 
gerados nos dois dias do evento, que se 
reflete nas pesquisas de satisfação dos 
expositores”, comenta Leandro Lara, diretor 
de eventos da Reed Exhibitions Alcântara 
Machado, que promove e organiza o evento. 

Segundo Lara, a feira já está com 
quase todos os espaços reservados. 
“Já estamos com quase 
100% da área destinada à 
ExpoFenabrave comercializada. 
Isso demonstra a credibilidade do 
evento e o retorno do investimento das 
empresas expositoras”, explica. 

Assim como no ano passado, a área de 
exposições está no mesmo pavimento da 
área de congresso, facilitando o trânsito 
entre visitantes e congressistas. Além disso, 
a programação do Congresso contempla 
intervalos de até 1 hora entre as atividades, 
permitindo a visita dos congressistas na área 
de exposições.

As melhores oportunidades, em um só lugar



Inscrições
As inscrições para o 28º Congresso & ExpoFenabrave 
podem ser feitas diretamente no site oficial do evento
www.congresso-fenabrave.com.br

Confira o investimento individual das inscrições
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 ou cartão de crédito

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

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

marli@sobratur.com.br

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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Transamerica Expo Center • São Paulo/SP

Patrocinador Ouro
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Embrapa discute macrologística agropecuária
A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), lançará, durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave, 
o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística Agropecuária Brasileira. A 
apresentação será coordenada pelo chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, 
e contará com as presenças do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
Blairo Maggi, do secretário-executivo do MAPA, Eumar Novacki, e de Alarico Assumpção 
Júnior, Presidente da FENABRAVE.

 Em outros momentos da programação, o agronegócio será tema das mesas-redondas que 
debaterão o “Sistema de Inteligência Territorial da Macrologística Agropecuária – Situação 
e Evolução, e Logística, Transporte” e “Agropecuária: O papel do Estado e do Setor Privado”. 
O mesmo tema também estará na palestra Resiliência da Agropecuária Brasileira Face 
à Logística de Transporte, que será ministrada pelo chefe-geral da Embrapa Territorial, 
Evaristo de Miranda.

Fátima Turci, Eliane Cantanhêde, Miriam Leitão e Alarico Assumpção Júnior

Painel de Encerramento debate economia, política e 
suas influências para o Setor da Distribuição de Veículos
O Painel de Encerramento do 28º Congresso & ExpoFenabrave resume, em um encontro de 
grandes especialistas, as principais tendências políticas, econômicas e sua influência para o 
Setor da Distribuição de Veículos. 

Com a moderação da jornalista Fátima Turci, as comentaristas de economia e política, Eliane 
Cantanhêde e Miriam Leitão, falarão sobre os horizontes nacionais tendo em vista o ano 
eleitoral e seus reflexos para a economia. O Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção 
Júnior, comentará os possíveis reflexos da política e economia para o futuro do Setor da 
Distribuição de Veículos.

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 hospeda-
gem em São Paulo. Os valores de passagens aéreas também 
podem ser consultados, diretamente, junto à agência. 

Apoio


