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MERCADO
Plataformas digitais 
contribuem na operação das 
concessionárias.

ENTREVISTA
Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo na 
América Latina, comenta os principais desafios 
para o mercado de caminhões e ônibus em 2017.

27O CONGRESSO & 
EXPOFENABRAVE
Lançamento oficial  
reúne expositores.

“A Voz da Distribuição de Veículos” nos Estados Unidos, a NADA – National 
Automobile Dealers Association reuniu 22,5 mil pessoas em Convenção  
que comemorou o centenário da entidade, em New Orleans-LA,  
e o recorde de vendas de automóveis e comerciais leves em 2016.

100 ANOS!



No dia 23 de fevereiro, em evento realizado na sede da 
Fenabrave, em São Paulo, patrocinadores, apoiadores e expositores 
potenciais do 27º Congresso & ExpoFenabrave participaram de 
café da manhã para conhecerem mais detalhes sobre os pilares 
do Congresso e a maior feira de negócios ligada à Distribuição 
Automotiva na América Latina, que farão parte do evento a ser 
realizado nos dias 8 e 9 de agosto, em novo local: o Transamérica 
Expo Center, em São Paulo.

A ExpoFenabrave, que deve ocupar 10 mil m² de área de ex-
posição, receberá cerca de 70 empresas que levarão produtos e 
serviços ligados à Distribuição Automotiva. “Toda a área destinada 
às salas de palestras do Congresso estará instalada no mesmo 
pavimento da área de exposições, ampliando, assim, a visitação 
de congressistas nos estandes. Além disso, toda a planta da feira 

Lançamento oficial do 27º Congresso & 
ExpoFenabrave reúne expositores

foi planejada para que os visitantes percorram por todo o espaço, 
aumentando o fluxo de passagens e, consequentemente, as chan-
ces para a realização de novos negócios”, destacou o presidente da 
Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Para informações sobre as áreas disponíveis para estandes, ou 
sobre a participação no evento como congressista, acesse o site 
www.congresso-fenabrave.com.br.

7Revista Dealer 




