
O 
ano de 2019, sem dúvida alguma, será um divisor de águas na história 
do nosso País. E o Setor da Distribuição Automotiva tem papel 
preponderante nesse novo horizonte. O Brasil vive um novo cenário 
político e econômico, com novas oportunidades de desenvolvimento, 
que dependerão da força e da união de todos os brasileiros. 

O nosso setor, que há décadas move esse imenso Brasil, de norte a sul, gerando 
empregos e riquezas, vai mostrar que está preparado para as mudanças e, 
principalmente, que nós, empresários, estamos encorajados e unidos para contribuir, 
positivamente, para este novo momento. Pois, JUNTOS, somos mais fortes e, mais 
fortes, atingiremos os objetivos traçados.

Neste ano, o maior evento da Distribuição de Veículos da América Latina vai somar experiências positivas e 
compartilhá-las com todos. Vivências internacionais nos mostrarão exemplos e caminhos para novas estratégias, 
atendendo, coletiva e individualmente, as necessidades de cada um dos segmentos representados pela FENABRAVE.

Neste horizonte de transformações tecnológicas, que têm afetado, profundamente, o comportamento e 
preferências dos nossos clientes, reunimos, neste evento, as melhores opções de fornecedores de produtos e 
serviços destinados a tornar nossas operações mais eficientes e, consequentemente, mais rentáveis. Das cerca de 
50 empresas presentes na ExpoFenabrave, neste ano, 30% são novas, ou seja, o nosso Setor representa um grande 
potencial de crescimento econômico e, por isso, desperta interesse constante de diversos potenciais parceiros. 
Também parceiros tradicionais, como o Itaú, que é Patrocinador Máster do evento, há 12 anos, nos honram, 
novamente, com sua participação.

Apesar de termos um futuro garantido pela frente, temos que saber utilizar as ferramentas que temos, hoje, para 
poder manter o foco no principal objetivo do nosso negócio: atender e satisfazer os nossos clientes, pois, seja na 
era digital, multicanal, ou com inteligência artificial agregada, o nosso cliente quer, mesmo, fechar negócio “olho no 
olho”, e assim devemos continuar.

Por isso, certamente, esses dois dias serão os melhores momentos do ano para estarmos reunidos, 
compreendendo os caminhos que passam pelos novos conceitos de negócios automotivos, e que nos levarão a um 
futuro promissor para as nossas empresas e, acima de tudo, para o nosso País.

Agradeço a presença de todos e sejam muito bem-vindos!

Um excelente evento!

Juntos movendo o Brasil!

Alarico Assumpção Jr.
Presidente da FENABRAVE
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Mais informações em  www.congresso-fenabrave.com.br
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Dicas úteis 
Balcão de Informações
Para dúvidas, dirija-se ao Balcão de Informações, localizado na entrada do pavilhão. 

App e BOOK 
Baixe o aplicativo do evento pelos QRCode ao lado e acesse 
a Programação completa das palestras, mapa do local, 
informações sobre os expositores e outras dicas. 
Se preferir, baixe o Book do Evento, diretamente, do 
site  www.congresso-fenabrave.com.br. Esse material 
também está no seu crachá de identificação, recebido na sua chegada ao evento.

Alimentação
A área do restaurante tem capacidade para 640 pessoas. No cardápio do buffet, serão servidos 
saladas, pratos quentes, sobremesas, além de água, sucos e refrigerantes, ao valor de R$ 58,00 
– 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. 
Além disso, neste ano, o Transamerica Expo Center oferece um espaço exclusivo para alimentação, o 
Novo Boulevard, que abrigará quiosques com variedade de opções para comidas e bebidas! 

Estacionamento
Evite filas e antecipe o pagamento, em sua chegada ao evento, nos caixas posicionados na 
entrada principal, entre os Pavilhões A e G, onde acontece o 29o Congresso & ExpoFenabrave.

Guarda-Volumes
Localizado ao lado do Centro de Atendimento ao Expositor (CAEX), na entrada do pavilhão, o 
guarda-volumes estará disponível ao valor de R$ 20,00.

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

Espaço do Concessionário
Para oferecer mais conforto e praticidade, ao visitante da ExpoFenabrave, a área, localizada na 
Rua D, conta com dois serviços:
• Wi-FI Zone – Área com disponibilidade de internet gratuita, com tomadas para recarga de 

baterias de celulares e notebooks. 
• Life Style – Serão oferecidas sessões de massoterapia, gratuitamente.

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

Passagens, Hospedagens e Transfers
Durante o evento, a equipe da SOBRATUR, Agência de Turismo Oficial do 29o Congresso & 
ExpoFenabrave, estará à disposição do congressista para dúvidas e informações sobre passagens 
aéreas e hospedagem. Localização: Rua B.

TRANSFER GRATUITO – Haverá transporte gratuito para os participantes do evento, entre o 
Transamerica Expo Center e a rede hoteleira credenciada para o 29o Congresso & ExpoFenabrave. 
Fique atento à comunicação sobre os horários, disponíveis em banners indicativos alocados na 
recepção dos hotéis, conforme lista a seguir:

 • Transamerica São Paulo
 • Transamerica Chácara 

Santo Antônio
 • Transamerica Berrini

 • Tryp Nações Unidas
 • Intercity Nações Unidas 
 • Estanplaza Internacional

 • Estanplaza Berrini 
 • Mercure Nações Unidas
 • Hotel Blue Tree Verbo 
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