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O MUNDO É DIGITAL E O RELACIONAMENTO É HUMANO

Bem-Vindos ao maior evento do  
setor na América Latina!

O mundo vive um período de grandes 
transformações. A tecnologia, cada 
vez mais presente em nossas vidas, 
facilita processos, reduz distâncias 
e, principalmente, encurta o tempo 
aplicado em centenas de tarefas 
cotidianas, sejam nos negócios ou na 
vida pessoal.

A era digital nos obriga a acelerar o 
passo para acompanhar as mudanças 
inerentes da tecnologia. Precisamos 
estar à frente dessas transformações, 
nos preparando para aproveitar todas  
as oportunidades. 

Contudo, não podemos nos esquecer 
que a tecnologia é uma ferramenta a ser 
utilizada pelo ser humano e para a ele atender; não o contrário!

Assim, é fundamental que jamais nos esqueçamos de que, por 
mais digital que o mundo seja, os relacionamentos humanos 
continuarão sendo essenciais, pois nossas empresas são 
compostas por pessoas e para pessoas. 

Este é o contexto que resume o tema deste evento: 
“RESILIÊNCIA! O Mundo é Digital e  
o Relacionamento é Humano”. 

Assim como a águia que, com sua imensa capacidade de 
adaptação ao meio, percebe, em certa fase da vida, que é 
preciso enfrentar um processo de renovação para sobreviver, 
também estaremos, nesses dois dias de intenso aprendizado, 
descobrindo a melhor forma de alçar novos e ainda mais altos 
vôos em nosso setor.

Neste 28º Congresso & ExpoFenabrave, 
descobriremos os novos rumos que o 
modelo de negócios de concessionárias 
deverá tomar, e a renovação que será 
necessária para atingirmos sucesso 
diante das transformações inerentes ao 
novo mercado.

Durante o nosso evento, também 
desfrutaremos da oportunidade ímpar 
de nos relacionar com mais de 50 
marcas presentes à ExpoFenabrave 
e com as quais poderemos realizar 
excelentes negócios. Esse é o caso do 
nosso grande parceiro Itaú que, nos 
últimos 11 anos, vem investindo no 
potencial do nosso Setor e se manteve 
resiliente, ao nosso lado,  

como Patrocinador Máster do nosso evento. Agradeço, 
também, aos patrocinadores Ouro, OLX e B3, aos nossos 
Apoiadores, Chevrolet e Embrapa e, por meio destes, a todos os 
demais expositores, a quem desejo ótimos negócios e parcerias.

Que possamos nos lembrar, sempre, que um evento, por mais 
tecnologia que agregue, jamais existirá se não houver um 
componente essencial: o público. Por isso, agradeço a  
presença de cada participante, agradeço às Associações  
de Marca, à Diretoria Executiva da FENABRAVE, nossos  
Regionais e SINCODIV´s, pelo apoio que nos deram para  
que tivéssemos mais um recorde de público em nosso  
28º Congresso & ExpoFenabrave.

Sejam todos bem-vindos! 
Um ótimo evento!

www.congresso-fenabrave.com.br

#3 – AGOSTO 2018

Por Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE, FENACODIV E ALADDA

 Programe sua visita à ExpoFenabrave  
e faça ótimos negócios!

• Páginas 2 e 3

Aproveite tudo o que o evento pode  
oferecer, com segurança e tranquilidade. 

Confira as dicas da organização 
• Página 4
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Organização e Promoção
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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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Apoio

Balcão de Informações
Para dúvidas sobre o 28º Congresso & ExpoFenabrave, dirija-se ao 
Balcão de Informações, localizado na entrada do pavilhão. 

Alimentação
A Praça de Alimentação tem capacidade para 640 pessoas e 
será administrada pela empresa El Dourado. Confira, no mapa, a 
localização, que estará ao fundo da área da ExpoFenabrave.

No cardápio do buffet, serão servidos 6 tipos de saladas, 9 tipos de pratos quentes, 
3 tipos de sobremesas, além de água, sucos e refrigerantes, ao valor de R$ 55,00 – 
por pessoa e por dia, pagos em dinheiro, cartão de crédito ou débito. O pagamento 
dos tickets diários poderá ser feito nos totens indicados na área do evento. 

Estacionamento
O Transamerica Expo Center disponibiliza mais de 2,1 mil vagas e não 
conta com o serviço de manobrista. O valor da diária é de R$ 50,00. Evite 
filas e antecipe o pagamento da diária, os caixas estão posicionados 
na entrada principal do 28º Congresso & ExpoFenabrave.

Guarda-Volumes
O 28º Congresso & ExpoFenabrave oferece Guarda-Volumes, 
localizado na ExpoFenabrave, entre as Rua B e C.

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

Wi-FI Zone
Para maior comodidade dos participantes do 28º Congresso & ExpoFenabrave, 
será disponibilizada internet gratuita na WI-FI ZONE, onde estarão disponíveis 
tomadas para carga de baterias de celulares. Localização: Rua D.

Life Style
Na área WI-FI ZONE, serão oferecidas sessões de massoterapia, gratuitamente.

Posto Médico
Unidade contará com os equipamentos necessários para pronto atendimento 
dos visitantes, incluindo equipe de médicos e enfermeiros. Localização: Rua E.

Passagens, Hospedagens e Transfer
Durante o evento, o Congressista que precisar de mais informações 
sobre passagens aéreas ou hospedagem poderá entrar em contato com 
a equipe da SOBRATUR, Agência de Turismo Oficial do 28º Congresso 
& ExpoFenabrave, localizada na área da ExpoFenabrave, na Rua A.

TRANSFER GRATUITO – Haverá transporte gratuito para os participantes do 
evento, entre o Transamérica Expo Center e a rede hoteleira credenciada para o 
28º Congresso & ExpoFenabrave. Fique atento à comunicação sobre o serviço, que 
estará disponível na recepção dos Hoteis Cadastrados, conforme lista a seguir:

• Transamerica São Paulo • Transamerica Chácara Santo Antônio

• Tryp Nações Unidas • Intercity Nações Unidas • Mercure Nações Unidas

• Estanplaza Internacional • Estanplaza Berrini

Dicas úteis durante o evento


