
Já estamos em contagem regressiva para o maior evento do Setor da Distribuição Automotiva da América 
Latina, que acontece nos dias 6 e 7 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP).

Neste ano, a proposta do 29º Congresso & ExpoFenabrave é oferecer mais conteúdo, mais tempo de 
interação entre os participantes e expositores, além de ampliar o 
compartilhamento de experiências e boas práticas no Setor. 

Com o tema “JUNTOS! Movendo o Brasil! Participe desse 
movimento”, o 29º Congresso & ExpoFenabrave deve reunir 
mais de 3,5 mil congressistas e visitantes na área de exposições, 
em busca de novidades sobre os assuntos mais relevantes para 
a gestão das Concessionárias. Este é o 12º ano consecutivo que o 
evento tem o Banco Itaú como o Patrocinador Máster.

“Unidos somos mais fortes e, mais fortes, atingiremos os 
objetivos almejados. E, essa União do Setor está representada, em 
âmbito global, pela nossa Federação. E, cada um de nós é a nossa 
entidade”, ressaltou Alarico Assumpção Júnior, Presidente da 
FENABRAVE, que lembrou, ainda, a relação do tema do evento ao 
slogan da entidade, “Desde 1965, movendo o Brasil”.

O evento, esse ano, traz muitas novidades, dentre elas, o novo 
formato, que possibilita, ao participante, assistir aos workshops e 
superworkshops seguindo as trilhas de conteúdo específico para 
cada Segmento Automotivo, além de outros de interesse geral. 
Algumas apresentações serão mais curtas, o que amplia a grade 
de conteúdo.

Outra novidade, para este ano, são os cases de melhores 
práticas e os superworkshops segmentados, todos com o 
mesmo peso na programação. Já os temas gerais deverão atrair 
congressistas de todos os segmentos automotivos, tais como 
tendência do mercado de crédito, recursos humanos, e legislação 
que impacta no desenvolvimento do Setor. 

“Os assuntos que serão abordados influenciam, diretamente, 
no nosso negócio, como ferramentas relacionadas à jornada 
digital do consumidor, abrangendo veículos novos, pós-venda 
e seminovos. Os participantes terão a oportunidade de assistir a mais apresentações e ainda desfrutar de 
momentos de relacionamento com potenciais parceiros”, explicou o Presidente da Federação. 

Unidos somos mais fortes

Presenças 
internacionais 
confirmadas
Para a abertura, o evento 
receberá a presença Charlie 
Gilchrist, Presidente da NADA 
- National Automobile Dealers 
Association.

Outras presenças, de 
especialistas internacionais, 
já estão confirmadas, 
como Jodie Teuton, 
Presidente da ATD – 
American Truck Dealers 
Association; Laura Lemco, 
consultora especializada 
no segmento de duas 
rodas e concessionária de 
motocicletas nos Estados 
Unidos; e Willie Vogt, 
Diretor Executivo da 
FarmProgress.
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ExpoFenabrave reunirá mais de  
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Charlie Gilchrist



JUNTOS! Movendo o Brasil!
Nos últimos seis anos, o Setor da Distribuição de Veículos 
viveu uma verdadeira montanha-russa, consequência da 
crise econômica que freou, bruscamente, o crescimento 
do nosso País. Desde então, estamos todos buscando 
alternativas para assegurar a continuidade das nossas 
empresas, garantindo empregos e renda, assim como 
gerando riquezas para o Brasil se reerguer.

Certamente, hoje, vivemos um momento muito diferente, 
com mais esperança no futuro e na prosperidade do 
nosso negócio, ainda que muitas transformações 
estejam em um horizonte próximo, nos obrigando a 
buscar alternativas e uma nova visão de gestão. 

Muito temos ouvido sobre o futuro do setor automotivo, o 
que inclui tecnologias disruptivas, que caminham a passos 
largos, e novos objetivos se desenham para o nosso Setor. 
Mas, acima de tudo, não podemos perder o foco no agora 
e no nosso cliente, razão de ser das nossas empresas.

É por isso, que, agora, mais do que nunca, precisamos nos 
manter unidos, para encontrar, juntos, caminhos que nos 
garantirão o sucesso das nossas empresas, hoje e no futuro. 

Sem dúvida, essa União do Setor está representada, em 
âmbito geral, pela FENABRAVE, cujo slogan é “Desde 
1965, movendo o Brasil”, que diz muito sobre nossa 
missão e valores. Nos mantendo conectados a um único 
objetivo, as ações são multiplicadas, e, assim, poderemos 
mover o Brasil a novos patamares de crescimento, 
tanto econômico, social como tecnológico. 

Foi com esse viés que definimos o tema do principal evento 
do nosso Setor, “JUNTOS! Movendo o Brasil! Participe desse 
movimento”, pois precisamos debater como utilizar, hoje, 
as novas tecnologias aplicadas aos veículos e às formas de 
atendimento aos nossos clientes, para que possamos evoluir 
sempre, oferecendo o que o consumidor quer, diante das 
tecnologias que estão surgindo e de acordo com cada perfil. Não 
pensemos, apenas, em megatendências. Pensemos em como 
tornar nossas empresas melhores hoje, com vistas ao futuro.

De forma engajada e unificada, poderemos mostrar, às 
autoridades políticas desse País, a força do nosso Setor, 
mantendo o Brasil em movimento e, acima de tudo, 
realizando sonhos e gerando empregos e riquezas. 

Tenho certeza de que nosso evento será um grande 
sucesso, sempre com a sua participação. 

Boa leitura e ótimos negócios.

Associações de marca aprovam 
tema do evento
Os Presidentes e executivos das Associações de Marca e dos Regionais 
e SINCODIV´s conheceram, em primeira-mão, a estrutura que está 
sendo organizada para o 29º Congresso & ExpoFenabrave.

Como parte da apresentação, que aconteceu no dia 10 de abril, as 
lideranças conheceram a linha da Programação Temática, assim como 
a campanha de marketing do evento, incluindo todos os materiais que 
terão, à disposição, para fazerem a divulgação entre seus associados, 
como banners para mídia digital, anúncios para veículos impressos, 
e-mail marketing personalizado e template para apresentações, entre 
outras comunicações.

Itaú e FENABRAVE: juntos  
pelo 12º ano consecutivo
Com muita honra, o Itaú Unibanco 
participa, pelo 12º ano consecutivo, 
como Patrocinador Máster do 
Congresso & ExpoFenabrave. O evento, sempre 
estratégico, é uma oportunidade de fortalecer o relacionamento com a 
cadeia automotiva e promover sinergia entre todas as partes. Trata-se 
de uma agenda importante para reafirmar o nosso compromisso em 
criar alternativas para fomentar, cada vez mais, o setor, por meio de 
soluções que melhorem a jornada dos Dealers e dos Clientes. 

Com os sinais de recuperação mostrados pela economia, notamos 
um aumento no grau de confiança e da predisposição das pessoas em 
contratar um financiamento mais longo. Neste momento de retomada, 
estaremos ainda mais juntos e movendo o Brasil para impulsionar o 
Setor da Distribuição de Veículos.

Temos investido, cada vez mais, em plataformas e soluções digitais, 
para suprir as mudanças que o mercado tem apresentado, com foco 
em melhorar a experiência de nossos clientes, Concessionários e 
revendedores parceiros. 

Como resultado, oferecemos, aos Concessionários, inovações como 
a Biometria Facial, para reduzir o risco a fraudes nas operações. 
Seguimos esta premissa com a missão de garantir um processo 
ainda mais seguro e ágil para todos. As soluções em tecnologia 
são fortalecidas com os produtos desenvolvidos pelo iCarros para 
auxiliar os Dealers na gestão do negócio e para aprimorar sua 
conversão em vendas.

No primeiro trimestre do ano, o Itaú Unibanco atingiu R$ 4,1 bilhões  
em concessão de crédito para o financiamento de veículos, número 
31,6% superior ao oferecido no mesmo período de 2018. Temos a 
expectativa de seguir em evolução e estamos prontos para atender à 
demanda do Setor Automotivo, que deve acompanhar o crescimento 
da economia, em 2019. 

Temos o objetivo de conceder crédito para gerar cada vez mais 
negócios, aprimorando nossos produtos e serviços para melhorar a 
jornada dos Dealers e Clientes. Nossa participação fortalece a longa 
parceria com a FENABRAVE, para incentivar a agenda de inovação, por 
meio de soluções e vantagens para que os Concessionários aprimorem 
seus resultados.

Rodnei Bernardino de Souza, Diretor do Itaú Unibanco
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Alarico Assumpção Jr.
Presidente da FENABRAVE



Sempre um sucesso de público, a maior feira de negócios do Setor 
da Distribuição de Veículos no País, a ExpoFenabrave, concentra 
grandes expectativas para 2019. 

Em 10.000 mil² de área, mais de 50 empresas estarão reunidas para 
apresentar serviços, produtos e estratégias que visam aprimorar 
a gestão das Concessionárias e, consequentemente, ampliar a 
rentabilidade do setor.  

Nos dias 6 e 7 de agosto, fornecedores, prestadores de serviços, 
titulares das Concessionárias, executivos de montadoras e lideranças do Setor, estarão juntos, 
participando da feira que acontece, simultaneamente, ao Congresso. Todos poderão desfrutar 
de um ambiente totalmente propício para novas parcerias ou para consolidaras já existentes, 
ampliando oportunidades. 

“A ExpoFenabrave é um ambiente totalmente focado em promover novos negócios. Fornecedores de 
tecnologias digitais, produtos financeiros, ferramentas para oficinas, treinamento de colaboradores, 
tudo estará ao alcance do Concessionário, em um só lugar”, explica Leandro Lara, diretor de eventos 
da Reed Exhibitions Alcântara Machado, empresa que promove e organiza o evento.

Leandro Lara ainda destaca as facilidades encontradas no local, que possibilitam a circulação dos 
participantes entre a área do Congresso e da feira de negócios. “Além de tudo acontecer no mesmo 
pavimento, sem necessidade de se deslocar de andar, este ano, o participante terá ainda mais tempo 
para aproveitar todas as palestras e visitar potenciais parceiros nos stands da ExpoFenabrave, 
ampliando sua rede de relacionamentos. Tenho certeza de que será mais um ano de sucesso para o 
evento”, garantiu o diretor da Reed Exhibitions. 

Além das pesquisas que ano a ano revelam a grande satisfação do público e dos expositores, outro 
aspecto que reforça a reputação do evento é a procura pelos espaços para exposição. “Quando 
fizemos o lançamento da ExpoFenabrave, em fevereiro deste ano, para os expositores potenciais, já 
estávamos com mais de 80% dos espaços comercializados, pois, muitos, reservaram seus stands logo 
que acabou a última edição, ainda em 2018. Para este ano, teremos novos expositores, que estão com 
grandes expectativas também”, comemorou o executivo da Reed.

ExpoFenabrave

Leandro Lara, diretor de 
eventos da Reed Exhibitions 

Alcântara Machado.

Veja quem já 
garantiu seu 

espaço na 
ExpoFenabrave

EMPRESAS

AUTO AVALIAR

AUTO CREDCARD

BAITZ

CANOPUS

DBK

DEALER UP

DEALERNET

EASTMAN

FOLLOWIZE

GESTAUTO BRASIL

GYEON

ISOFLEX

LINX

MICRO WORK

NBS

PHONE TRACK

REWEB

SANCES

SYONET

UNION SOLUTIONS

PATROCÍNIO MÁSTER

 ITAU

PATROCÍNIO OURO

 B3

OLX

Os melhores em um só lugar

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 – julio.romanelli@reedalcantara.com.br
Haline Ferreira – telefone: +55 (11) 3060-4963 – haline.ferreira@reedalcantara.com.br

Reserve já o seu espaço!
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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

Transamerica Expo Center oferece facilidades para o evento
Pelo terceiro ano consecutivo, o Transamerica Expo Center será palco do maior evento do Setor da 
Distribuição Automotiva da América Latina, que acontece nos dias 6 e 7 de agosto. 

Localizado a 12 km do Aeroporto de Congonhas e a 42 Km do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 
o espaço tem acesso pela Marginal Pinheiros e Avenida 23 de Maio, e está próximo de importantes 
avenidas, como: Av. João Dias, Av. Santo Amaro, Av. Adolfo Pinheiro, Av. Roberto Marinho e Av. Eng. 
Luis Carlos Berrini, além de contar com uma rede hoteleira próxima, acessível e com ótimas opções 
para os congressistas.

Com facilidade para mobilidade, o local tem pontos de táxi internos, com sinalização, inclusive, para 
aplicativos ou voucher.

Acesse o Site e as Redes Sociais
Acesse o site oficial do 29º Congresso & ExpoFenabrave – www.congresso-fenabrave.com.br e 
acompanhe as novidades,  a atualização da programação temática do Congresso, sua inscrição e tudo 
sobre as empresas que participarão da ExpoFenabrave.

Acompanhe o FACEBOOK, INSTAGRAM e LINKEDIN 
exclusivos ao evento.  

Contatos: Marli Furlan ou Kelly Pacheco
Central de Atendimento: Tel: 11 3018-4447 ou 3018-4450
E-mails: marli@sobratur.com.br ou kelly@sobratur.com.br

Viagem e Hospedagem
A SOBRATUR é a agência de turismo oficial do 29º Congresso & ExpoFenabrave, com equipe exclusiva 
para auxiliar no transporte aéreo e hospedagem dos participantes. 

No site do evento, você encontra as opções de pacotes de viagem e outros serviços, com tarifas 
diferenciadas. Contate a Sobratur sobre valores de passagens aéreas.

Veja alguns pacotes de incentivos, já negociados 
pelas Associações de Marcas e SINCODIVS 

 Ș Pelo quinto ano, o SINCOVEMS manterá o incentivo aos 
seus Associados.

 Ș A ABRACAF subsidiará 50% de 1 inscrição por 
Concessionária matriz, para inscrições realizadas até dia 31 
de maio. A diferença do valor poderá ser parcelada, pelo 
Concessionário, em até 4 vezes, por boleto bancário.

 Ș A ASSODAF subsidiará 1 inscrição por Concessionária filiada.

As demais inscrições realizadas pelas Redes Fiat e 
DAF também terão descontos especiais, negociados pelas Associações.  

Participe! Informe-se com a Central de Atendimento do evento, sobre os 
incentivos que podem ser oferecidos aos seus Associados.

Inscrições com valores congelados – APROVEITE!
Você já pode fazer sua inscrição para o 29º Congresso & ExpoFenabrave, diretamente, no site do evento. 
Os valores são os mesmos do ano passado! Não perca tempo!

Confira o investimento individual das inscrições: 
01/03 a 31/05 01/06 a 30/06 01/07 a 31/07* No local

R$ 900,00 R$ 1.000,00 R$ 1.100,00 R$ 1.200,00

Pagamento - Por boleto bancário ou cartão de crédito. Pagamento poderá ser parcelado,  
desde que a última parcela seja quitada até o evento. 

As Associações de Marca, filiadas à FENABRAVE, podem negociar pacotes coletivos de inscrição, 
oferecendo a oportunidade para que o Concessionário filiado incentive a participação de sua equipe.

* último dia para inscrições online
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Local

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) 

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