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Mensagem do Presidente

Bem-Vindos ao maior
evento do setor na
América Latina!
Por Alarico Assumpção Júnior
Presidente da FENABRAVE, FENACODIV E ALADDA.

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!
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Mensagem do Organizador

CONTEÚDO DO MAIS ALTO
NÍVEL E GERAÇÃO
DE NEGÓCIOS
Por Fernando Fischer
Presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado

Após um longo período marcado por intensas transformações de
mercado, o setor da Distribuição Automotiva volta a se recuperar.
Com confiança e fôlego para o próximo ano, chegamos juntos ao
28º CONGRESSO & EXPOFENABRAVE para discutir os rumos da
indústria, melhores práticas e novos conceitos de negócio, os quais
envolvem tecnologia atrelada ao relacionamento humano.
Além de todas essas questões, nessa edição destaco a palavra
“resiliência”, que tem um significado poderoso e será extremamente
necessária neste nosso caminho de superação de desafios em épocas de transição e crescimento.
Por isso, nós, da Reed Exhibitions Alcantara Machado, temos certeza que o encontro entre o empresariado
do setor e as discussões propostas durante o Congresso serão da mais alta relevância e fundamentais
para a retomada dos negócios. Somando-se a isso, ainda contaremos com um ambiente ideal para
relacionamento e negócios, no qual as mais de 50 empresas já confirmadas na Exposição apresentarão
seus produtos e serviços aos principais tomadores de decisão do mercado.
Em 2018, continuamos com o Congresso e a Exposição acontecendo no mesmo piso do Transamerica Expo Center.
Essa integração e mudança de dinâmica foi aprovado por 88% dos visitantes da última edição e se mantém
para que todos aproveitem ao máximo cada minuto do evento.
Portanto, sejam bem-vindos ao 28º CONGRESSO & EXPOFENABRAVE! Serão dois dias de muito conteúdo
e aprendizado, relacionamento e realização de negócios.
Desejamos um ótimo evento a todos!
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PROGRAMAÇÃO TEMÁTICA
1º DIA - 07 de Agosto
SEGMENTO / TIPO

AUDITÓRIO

REUNIãO DAS MARCAS

8h3010h15
| 10h15
8h30|

8h30 | 9h45

Encontro do Vendedor
Geral - Workshop - Gestores

Estratégias de marketing digital para concessionárias
Palestrante: Marcio Ciamponi (Professor da EGA)

Flávio Meneghetti

8h30 | 9h45

Encontro do Vendedor
Geral - PNL

Como melhorar a capacidade de tomar decisão
e atingir seus objetivos
Palestrante: Ricardo Cavalcante (Professor da EGA)

EMBRAPA

8h30 | 9h45

Encontro do Vendedor
Caminhões, Ônibus
e Impl. Rod
Pós-Vendas

Garantindo rentabilidade no pós-vendas
Palestrante: Osmar Hidalgo (Professor da EGA)

Assis Pires

8h30 | 9h45

Encontro do Vendedor
Pós-Vendas

Cliente satisfeito, vendas aumentadas
Palestrante: Rose Santi (Professora da EGA)

Alencar Burti

9h45 | 10h15

Coffee Break

10h30 | 12h30

Cerimônia Oficial
de Abertura

Discursos e Premiações

12h30 | 13h30

Palestra Magna
Geral

Visão da Toyota sobre o mercado Brasileiro
Palestrante: Miguel Fonseca (Toyota do Brasil)

13h30 | 15h00

Renato Ferrari

Almoço

14h30 | 16h15

Embrapa
Caminhões, Ônibus,
Tratores, Máquinas Agrícolas
e Implementos Rodoviários
Geral

Lançamento do Sistema de Inteligência Territorial
da Macrologística Agropecuária
Coordenador: Evaristo E. de Miranda (Embrapa)

EMBRAPA

15h00 | 16h15

Geral
Workshop

Futuro inteligente além da inovação
Palestrante: Gil Giardelli (Consultor)

Sérgio Reze

15h00 | 16h15

Autos, Comerciais Leves
Worshop

E-Commerce Automotivo: tendências, desafios e oportunidades
Palestrante: Ricardo Bonzo Filho (iCarros)

Waldemar
Verdi Jr.

15h00 | 16h15

Geral
Workshop

Revolucione seus negócios com resiliência
Palestrante: Carlos Hilsdorf (Consultor)

Alarico
Assumpção Jr.

15h00 | 16h15

Geral
Workshop

Liderando sua equipe através de grandes mudanças
Palestrante: Dwight Bain (Consultor)

Flávio Meneghetti

17h15 | 18h30

Geral
Workshop

Cenário Econômico Brasileiro e Internacional
Palestrante: José Roberto Mendonça de Barros (MB Associados)

Alarico
Assumpção Jr.

17h15 | 18h30

Autos, Comerciais Leves
Workshop

Dossiê OLX Autos
Palestrante: Giselle Tachinardi (OLX)

Waldemar
Verdi Jr.

17h15 | 18h30

Motos
Workshop

Desafios e oportunidades na rentabilização do pós-vendas
Palestrante: Francisco Mendes (Consultor)

Alencar Burti

17h15 | 18h30

Geral
Workshop

Sucessão - oportunidade e desafios construindo um futuro sólido
Palestrante: Claudio Alexandre Tosta (Consultor)

Sérgio Reze

17h15 | 18h30

Autos, Comerciais Leves
Workshop

Atendimento ao cliente em tempos de inovação
Palestrante: Doug Betts (J.D. Power)

Flávio Meneghetti

16h15 | 17h15

18h30
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PALESTRAS/PALESTRANTES

Coffee Break

Término 1º Dia
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PROGRAMAÇÃO TEMÁTICA
2º DIA - 08 de Agosto
SEGMENTO / TIPO

PALESTRAS/PALESTRANTES

AUDITÓRIO

8h30 | 9h45

Embrapa
Caminhões, Ônibus, Tratores,
Máquinas Agrícolas,
Implementos Rodoviários
Mesa Redonda

Apresentação Operacional do Sistema de Inteligência Territorial
da Macrologística Agropecuária: Situação e Evolução
Moderador: Eumar Roberto Novacki - Secretário Executivo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil

Embrapa

8h30 | 9h45

Geral
Workshop

Alta performance pessoal e profissional
Palestrante: Estevão Martins Lopes (Consultor)

Alarico
Assumpção Jr.

8h30 | 9h45

Geral
Mesa Redonda

Marketing Digital
Moderador: Marcio Ciamponi
Debatedores: J. R. Caporal (Auto Avaliar),
Giselle Tachinardi (OLX), Ricardo Bonzo Filho (iCarros),
Tiago Cavalcanti Fernanades (AutoForce)

Waldemar
Verdi Jr.

8h30 | 9h45

Geral
Workshop

Inovar a comunicação com os clientes:
a chave para o sucesso
Palestrante: Ana Lucia Campos Pita (Consultora)

Flávio
Meneghetti

8h30 | 9h45

Caminhões, Ônibus, Tratores
Máq. Agrícolas e Impl. Rod.
Workshop

O BNDES e o financiamento ao setor de veículos
Palestrante: Dyogo Henrique de Oliveira (Presidente BNDES)

Sérgio Reze

10h45 | 12h00

Encontro do Vendedor
Geral
Workshop - Gestores

Vendedor ou computador? Novas estratégias para
um novo mercado e grandes oportunidades
Palestrante: Silvana Vallochi (Sócia da EGA)

Waldemar
Verdi Jr.

10h45 | 12h00

Caminhões, Ônibus, Tratores,
Máquinas Agrícolas
e Implementos Rodoviários
Workshop

O agronegócio brasileiro
Palestrante: Roberto Rodrigues (Coordenador do Centro
de Agronegócio da FGV)

Sérgio Reze

10h45 | 12h00

Geral
Workshop

A Era da Assistência
Palestrante: Guilherme Arruda (Google)

Alarico
Assumpção Jr.

10h45 | 12h00

Geral
Workshop

A saúde e sua empresa tem cura
Palestrante: Wilson Pollara (Ex-Secretário da Saúde)

Flávio
Meneghetti

10h45 | 12h00

Embrapa
Caminhões, Ônibus, Tratores,
Máquinas Agrícolas,
Implementos Rodoviários
e Geral
Workshop

Resiliência da Agropecuária Brasileira Face
à Logística de Transporte
Palestrante: Evaristo E. de Miranda (Embrapa)

Embrapa

9h45 | 10h45

12h00 | 14h00

Coffee Break

Almoço
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PROGRAMAÇÃO TEMÁTICA
2º DIA - 08 de Agosto
SEGMENTO / TIPO
12h00 | 14h00

AUDITÓRIO

Almoço

Geral
Mesa Redonda

Novo modelo da distribuição de veículos Oportunidades e desafios
Moderador: Rodnei Bernardino de Souza (Itaú - Unibanco)
Debatedores: Bruno Portigliatti (FCU), Felix Cardamone (Conectcar),
Luís Eduardo de Barros Cruz e Guião (Assobrav)
Sylvio Alves de Barros Netto (zFlow)
e Valdner Papa (Fenabrave)

Flávio
Meneghetti

14h00 | 15h15

Geral
Painel

Os desafios da área de RH
e as oportunidades com a nova lei
Mediador: Octávio Leite Vallejo (Sincodiv SP)
Painelista: Ricardo Motta (Consultor)
e Ricardo Dagre Schmid (Assessor Jurídico - Sincodiv SP)

Waldemar
Verdi Jr.

14h00 | 15h15

Geral
Workshop

Direito do consumidor e as concessionárias
Palestrante: Fabiano Augusto Petean (Promotor de Justiça)

Sérgio Reze

14h00 | 15h15

Geral
Workshop

Brands as People: Aproximando as marcas dos consumidores mobile-first
Palestrante: Luis Fernando Guidorzi (Facebook)

Alarico
Assumpção Jr.

14h00 | 15h15

Embrapa
Caminhões, Ônibus, Tratores,
Máquinas Agrícolas,
Implementos Rodoviários
e Geral
Mesa Redonda

14h00 | 15h15

15h15 | 16h15

16h15 | 17h30
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PALESTRAS/PALESTRANTES

Logística, Transporte e Agropecuária:
O papel do Estado e do Setor Privado
Moderador: Celso Moretti (Embrapa)

Embrapa

Coffee Break

Geral
Painel de Encerramento

Perspectiva política e econômica Brasileira
Moderadora: Fátima Turci (Jornalista)
Comentaristas: Elaine Cantanhêde e Miriam Leitão
(Jornalistas/Comentaristas)
e Alarico Assumpção Junior (Presidente da Fenabrave)
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Renato Ferrari

PLANTA DO EVENTO
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PROGRAMAÇÃO CONGRESSO

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES
Conheça o descritivo de
cada tipo de conteúdo
oferecido.

A - Palestra Magna/Painel de Encerramento - Eventos exclusivos que reúnem todos
os congressistas e convidados participantes em uma mesma sala plenária.
B - Workshop - Os workshops são palestras de conteúdo específicos, destinados
aos segmentos automotivos representados pela Fenabrave: (a) Automóveis e Comerciais
Leves, (b) Motocicletas, (c) Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários, (d) Tratores
e Máquinas Agrícolas e (e) Geral - cujo tema é de interesse de qualquer segmento.
Neste ano com a participação especial da Embrapa, com temas voltados ao agronegócio.
C - Mesa Redonda/Painel - Atividades que reúnem Concessionários ou especialistas
em determinada matéria que, sob a coordenação de um moderador/mediador, debatem
tema específico.
D - Encontro do Vendedor - Mais uma vez, será realizada uma edição especial do Encontro
de Vendedores e Gestores de Concessionárias Fenacodiv, sucesso de público desde 2016
e que visa trazer conteúdo voltado a vendedores e gestores das concessionárias de veículos
e, também, aos colaboradores de pós-vendas.
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PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
08h30 - 9h45

Workshop
Encontro do Vendedor
Geral
Auditório Flávio Meneghetti
Estratégias de marketing digital para concessionárias

So
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te

O especialista Márcio Ciamponi tratará do marketing digital
e das mídias sociais como canais cada vez mais relevantes
no alcance dos volumes de vendas desejados.

MARCIO CIAMPONI
Economista e Administrador de Marketing.
MBA Finanças – Ibmec/SP.
MBA Marketing – Ibmec/SP.
Sócio-Diretor – MC Consultoria.
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PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
08h30 - 9h45

Workshop
Encontro do Vendedor
Geral - PNL
Auditório Embrapa
Como melhorar a capacidade de tomar decisão
e atingir seus objetivos

So
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O professor Ricardo Cavalcante falará sobre a importância do conhecimento
do comportamento do cliente, suas manifestações por meio da postura, voz
e posições do corpo durante uma negociação, fatores decisivos na criação
de um maior vínculo com o potencial comprador de um veículo.
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RICARDO CAVALCANTE
Executivo fundador da VACC Treinamentos, é Palestrante,
Trainer Certified Coach pela PCA Profissional Coaching
Alliance, Trainer em Programação Neurolinguística pela MSI
- Master Solution Institute
- Master Coach, Leader Coach, Executive Coach,
Professional Coach certificado pela SLAC Coaching
- Sociedade Latino Americana de Coaching com
reconhecimento da International Association of Coaching
Institutes. Formação e Certificação Internacional nos
Assessments: Perfil Comportamental DISC®, Análise
e Avaliação de Competência ASSESS®. Bacharel em
Matemática, MBA Executivo em Marketing pela ESPM,
pós-graduado em Administração pela FAAP. Experiência
em Gestão Comercial B2B e Gestão de Equipes.
Atua como palestrante especialista em comportamento
humano, com diversos temas abordados como Vendas com
PNL, A excelência na Comunicação com PNL, Sucesso
no Relacionamento Pessoal e Desenvolvendo Foco. Autor
do primeiro e conceituado Jogo de Tabuleiro na área
de Coaching e PNL, A Estratégia do Sucesso.
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PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
08h30 - 9h45

Workshop
Encontro do Vendedor
Caminhões, Ônibus, Implementos Rodoviários
Pós Vendas
Auditório Assis Pires
Garantindo Rentabilidade no pós-venda

So
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Osmar Rodrigues Hidalgo abordará o segmento de caminhões
e a relevância do pós-vendas para chegar aos novos e modernos
caminhos da rentabilidade.

OSMAR RODRIGUES HIDALGO
Graduado em Ciências Contábeis e Administração
de Empresas, é especialista em Estratégia e Gestão
de Concessionárias, especialmente das áreas de Pós-Venda.
Vasta experiência na indústria automobilística.
Trabalhou em montadoras e na indústria de autopeças.
É consultor de negócios e diretor da Libra Consultores
Associados Ltda., empresa fundada em 1993 e especializada
em consultoria de gestão de concessionárias e treinamento.
Constam entre seus clientes a BMW, Audi, Renault, Nissan,
Case, New Holland, GM, TAM, AGCO, Volvo, Scania, além
de vários concessionários de diversas marcas, além
de empresas de outros segmentos. É palestrante
e instrutor, já tendo treinado mais de 10.000 pessoas.
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PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
08h30 - 9h45

Workshop
Encontro do Vendedor
Pós Vendas
Auditório Alencar Burti
Cliente satisfeito, vendas aumentadas

So
b

re

ap
ale

str

an

te

Na área de Pós–Vendas, Rose Santi abordará uma visão global
do atendimento, indicando caminhos de aprimoramento
da qualidade e dos resultados na área.
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Rose Santi
Professora e Psicóloga, com Pós-Graduação em Análise
Ocupacional para Deficientes Visuais e Administração
de Recursos Humanos; Formação em Training Delivery
(BMW Training Academy, Germany). Consultora, Palestrante,
Coordenadora de treinamentos e Instrutora. Larga experiência
com treinamentos; palestras e televisão corporativa, no âmbito
comercial e de pós-venda, atendimento a clientes, processos
de trabalho, formação e desenvolvimento de carreira e equipes.
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PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
12h30 - 13h30

Palestra Magna
Geral
Auditório Renato Ferrari
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Visão da Toyota sobre o mercado Brasileiro

Miguel Fonseca
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 ocupou 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 compartilhará
a visão da Toyota sobre o mercado brasileiro e as apostas
da montadora sobre tendências tecnológicas para
o Setor Automotivo.
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PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
14h30 - 16h15

Embrapa
Caminhões, Ônibus, Tratores e Máquinas
Agrícolas, Implementos Rodoviários - Geral
Auditório Embrapa
Lançamento do Sistema de Inteligência Territorial
da Macrologística Agropecuária

So
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EVARISTO E. DE MIRANDA

14

Agrônomo, tem mestrado e doutorado em ecologia pela
Universidade de Montpellier (França).
Com centenas de trabalhos publicados no Brasil e exterior,
é autor de 45 livros. Pesquisador da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária desde 1980, participou
e coordenou mais de 40 projetos de pesquisa e implantou
e dirigiu três centros nacionais de pesquisa. Atualmente,
é chefe-geral da Embrapa Territorial. É membro de várias
sociedades científicas. Ele dirigiu os primeiros programas
de estudos agroecológicos e socioeconômicos em propriedades
rurais no Nordeste e Amazônia e seu monitoramento por satélites.
Foi por 10 anos professor da Universidade de S. Paulo
e por 4 anos coordenador na Secretaria de Acompanhamento
e Assuntos Institucionais da Presidência da República. É diretor
do Instituto Ciência e Fé. Consultor da ONU na Conferência
Mundial sobre Meio Ambiente, a Rio-92, presta assessoria para
FAO, UNESCO, Banco Mundial, OEA, FAPESP e outras entidades
nacionais e internacionais. Publica em revistas e jornais como
a National Geographic, ECO 21, Agroanalysis, Agro DBO,
Princípios, Jornal da Universidade, O Estado de São Paulo etc.
e participa do conselho editorial de diversas publicações. Entre
prêmios e condecorações recebeu: a Ordem do Rio Branco,
a Ordem do Mérito Militar, o prêmio Abril de Jornalismo (Categoria
Ciências), a Medalha do Pacificador, o Prêmio Newton Freire-Maia
e a comenda Mérito ABCZ e da ABC. É Membro do COSAG Conselho Superior do Agronegócio da FIESP.
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PALESTRAS FENABRAVE
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Alarico Assumpção Júnior
Natural da cidade de Araguari, Minas Gerais, e residente
em Uberlândia/MG, o empresário Alarico Assumpção Júnior
é Presidente da FENABRAVE, FENACODIV e ALADDA, e atua
no setor desde os 14 anos de idade. É diretor superintendente
do Conselho de Acionistas da Holding Deriva Participações S/A
(Grupo Suécia), que detém as concessionárias Suécia Veículos
S/A (Volvo), Viking-Center – Seminovos Pesados, Suécia – Tarumã
Bridgestone Pneus, Tarumã Bandag (BTS), Urca Motors Veículos
Ltda (Hyundai), Urca Imports (Hyundai Importado),
Urca Automóveis (Honda), Urca Premium (Land Rover / Jaguar),
Juruá Empreendimentos e empresas das marcas distribuídas
nos estados de Tocantins, Goiás, Distrito Federal e em Minas Gerais,
totalizando 32 empresas. Além de Presidente da FENABRAVE,
Alarico Assumpção Júnior também é Presidente da ALADDA –
Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores,
entidade que representa todos os concessionários de veículos
da América Latina e Estados Unidos, para o biênio 2016/2018.
A entidade representa as Associações Nacionais
de concessionários da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile,
Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, República
Dominicana, Uruguai e Venezuela.
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Eumar Roberto Novacki
Eumar Roberto Novacki é o atual Secretário Executivo do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Está licenciado,
temporariamente, do cargo de Coronel no Estado do Mato Grosso.
Formado em Direito, com pós-graduação em Direito Público,
já ocupou o cargo de Secretário Chefe da Casa Civil e Secretário
de Estado de Comunicação do Mato Grosso. Foi, também,
membro do Conselho Nacional de Segurança Pública, de 2011
a 2014, e Assessor Institucional junto ao Senado Federal. Coordena,
atualmente, o Grupo de Trabalho para a Desburocratização
e Modernização no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
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PALESTRAS FENABRAVE
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Celso Moretti
Engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal
e especialista em engenharia de produção, com ênfase em gestão
empresarial. Pesquisador da Embrapa há 23 anos, dedicou
os últimos nove anos à gestão pública. Como gestor, foi Chefe
Geral do Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças (Brasília, DF),
entre 2008 e 2013, e Chefe do Departamento de Pesquisa
e Desenvolvimento (DPD) da Embrapa, entre 2013 e 2017.
Possui treinamento gerencial na Fundação Dom Cabral (2009)
e na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, 2017)
no Programa Internacional de Desenvolvimento de Executivos
da Administração Pública Federal. É alumni (2016) da Harvard
School of Government, Harvard University, Cambridge, EUA.
Foi bolsista em produtividade científica do CNPq, de 1999 a 2017.
É professor convidado da University of Florida (EUA) desde 2006,
professor honorário da Universidad Nacional del Santa (Peru),
desde 2010, e foi orientador de estudantes de mestrado
e doutorado da Universidade de Brasília (UnB) de 2003 a 2017.
É autor de capítulos de livros, editor de livros técnicos e autor
e coautor de trabalhos técnico-científicos em periódicos nacionais
e internacionais. Possui ampla experiência internacional tendo
apresentado trabalhos científicos, atuado como consultor
e proferido palestras, seminários e conferências em 22 países.
Foi consultor do PNUD para a China, do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e do Ministério da Agricultura
da Colômbia, dentre outras instituições. É, atualmente, Diretor
Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa.
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Francisco Sergio Ferreira Jardim
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Médico veterinário, formado pela Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade Federal Fluminense em 1971, mesmo
ano em que ingressou no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. É Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Foi Chefe
de Serviço de Inspeção de Produtos de origem animal do Estado
de São Paulo. Presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de São Paulo. Vice-presidente do Colégio
Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de Alimentos.
Delegado Federal de Agricultura no Estado de São Paulo, onde
recebeu, por três anos consecutivos, o Prêmio Nacional de Gestão
Pública. Superintendente Federal de Agricultura no Estado de
São Paulo; Assessor Especial do Ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e Secretário de Defesa Agropecuária do MAPA.
Presidente do Conselho de Administração da Ceagesp.
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Blairo Maggi
Em apenas oito anos de vida pública ele se consolidou como
um dos homens mais influentes do mundo. Gaúcho, natural
de Torres (RS), Blairo nasceu em 29 de maio de 1956, na família
dos pequenos produtores rurais de descendência italiana André
Antônio Maggi e Lúcia Borges Maggi. Com a aposta
do pai no cultivo da soja em áreas inexploradas, Blairo graduou-se
em Agronomia na Universidade Federal do Paraná. Sob seu
comando, a pequena empresa Sementes Maggi, fundada em 1973,
transformou-se no Grupo André Maggi com a chegada da família
ao Cerrado mato-grossense. Em Mato Grosso, o empresário venceu
as eleições para governador do Estado, com 51% dos votos
no primeiro turno. Blairo defendeu explicitamente na administração
pública os princípios de honestidade, eficiência, ousadia
e transparência que regeram sua bem-sucedida saga empresarial.
Em 2006, se reelegeu governador com 63,59% dos votos. Durante
sua gestão, Maggi conseguiu conciliar o desenvolvimento econômico
do Estado à difusão de novas práticas de sustentabilidade.
A prosperidade social também chegou durante a gestão
de Maggi - em 1996, 28,1% das famílias mato-grossenses viviam
com até meio salário mínimo. Em 2008, o índice baixou para 15,8%.
Blairo Maggi tem sido constantemente citado pela revista Forbes
como um dos líderes mais influentes do mundo. Entre os 30
líderes mais influentes do Brasil da Revista Época, o ex-governador
também figurou. A Revista Veja publicou em setembro de 2009
um perfil de Blairo enfatizando sua disposição em rever posturas
e posicionamentos pessoais. Participou de encontros mundiais
em prol da preservação do meio ambiente. Inspirou a mudança
de comportamento de agricultores do País. Após ações eficazes,
ganhou o respeito de ambientalistas. O homem que aportou
em Itiquira (distante 353 km de Cuiabá), ganhou prestígio entre
as principais autoridades do País com o dinamismo e alcance
de seu trabalho econômico e social. Seu feito rendeu-lhe
importantes ‘marcas’, como ao deixar o Governo do Estado
de Mato Grosso, em abril de 2010, receber 92% de aprovação
popular, de acordo com o Instituto Vox Populi. Foi por essa razão,
por representar a vontade da maioria da população
mato-grossense, que Maggi lançou-se à candidatura ao Senado
Federal. Com seus mais de 1 milhão de votos ele recebe, em 2010,
a confiança da população do seu Estado para - diante dos olhos
do mundo-, levar a todo Brasil sua maestria em aliar desenvolvimento
e prosperidade com seu jeito singular de fazer política: mudar
realidades para melhor.

co ng re sso - f e n a b rav e .co m .b r

17

PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
15h00 - 16h15

Workshop
Geral
Auditório Sérgio Reze

Futuro inteligente além da inovação
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Esta palestra abordará os conceitos e a aplicabilidade da Inovação Radical,
do Estudo de Tendências e do Futuro Inteligente, capacitando as pessoas a:
• Entender, planejar e aplicar projetos de tendências e pensamento futuro.
• Utilizar as novas técnicas de futurismo e transformação da sociedade para
criar novos territórios para organizações e marcas.
• Compreender novos modelos de negócio e o que vem depois de uma grande inovação.
• Analisar e formular gestão de tendências e futuro inteligente nos contextos
dos negócios para obtenção de resultados.
• Compreender como a economia circular, o futuro da colaboração, labs,
aceleradoras e incubadoras transformam as empresas, com pessoas do século 21.

18

GIL GIARDELLI
Gil Giardelli é um estudioso de Inovação e Economia Digital,
com 19 anos de experiência. Pioneiro em promover cursos sobre
a área no Brasil, é professor de MBA na ESPM, FIA-LABFIN/PROVAR
e INEPAD-USO, além de colaborador do Insper, Fundação Dom
Cabral e PUC-RS, e convidado da Stanford University, Imperial
College London e Massachusetts Institute of Technology (MIT).
O palestrante é ex-conselheiro de inovação do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJSP) e da Fundação Maria Cecília
Gastão Vidigal, autor de 6 livros, colunista na Band News FM,
membro do WFSF (Federação Mundial de Estudos do Futuro),
fundador do Comitê de Inovação, Criatividade e Economia Criativa
da FECOMERCIO e do curso de MBA (Gestão da Mudança
e a Transformação Digital) do CNI (Conselho Nacional da Indústria).
Formado em Relações Internacionais pela Universidade de São
Paulo (USP) e Desenho Industrial pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Giardelli estudou Radical Innovation, Social Data
e Beyond Innovation no MIT e Mass Communication
na King’s College London.
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07 - AGOSTO
15h00 - 16h15

Workshop
Autos, Comerciais Leves
Auditório Waldemar Verdi Jr.

E-Commerce Automotivo: tendências,
desafios e oportunidades
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O mercado automotivo está passando por mais uma inovação
e sua concessionária não pode ficar de fora. Nessa sessão
iremos abordar questões como tecnologia, processos,
comportamento do comprador digital e muito mais.

RICARDO BONZO FILHO
Ricardo Bonzo Filho é CEO do iCarros, portal automotivo
do grupo Itaú Unibanco. Economista de formação, com 18 anos
de experiência no setor financeiro com foco na indústria
automotiva. Acumulou passagens por empresas como Bank
Boston, Itaú Unibanco e Volkswagen.
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PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
15h00 - 16h15

Workshop
Geral
Auditório Alarico Assumpção Jr.

Revolucione seus negócios
com resiliência
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CARLOS HILSDORF
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É considerado um dos 10 melhores palestrantes do Brasil
na atualidade. Palestrante dos Congressos Mundiais
de Administração (Alemanha e Itália) e do Fórum Internacional
de Administração (México), é economista, pós-graduado
em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, consultor de empresas
e pesquisador do comportamento humano. Suas palestras são
sucesso frente aos públicos da América Latina, Estados Unidos
e Europa. Autor dos best sellers: “Atitudes Vencedoras”, apontado
como uma das 5 melhores obras do gênero pela Revista VEJA,
“51 Atitudes Essenciais para Vencer na Vida e na Carreira”,
“Revolucione Seus Negócios” e “Atitudes Empreendedoras”,
Hilsdorf, aos 14 anos de idade, já era artista reconhecido
e premiado internacionalmente. Aos 20 anos, foi o primeiro
brasileiro a ser convidado para se apresentar em Los Angeles,
no Magic Castle e, com isso, revolucionou o mercado corporativo
com sua metodologia pioneira, que consiste na utilização do lúdico
(mágica, humor, música e outras formas de arte) associado
à andragogia no ambiente empresarial. Compartilha, gratuitamente,
todos os dias, com seus mais de 1.800.000 seguidores no
Facebook, conhecimento, sabedoria e desenvolvimento pessoal.
É presença constante nos principais Congressos e Fóruns
de Administração, RH, Liderança, Marketing e Vendas do País
e da América Latina. Tornou-se uma forte referência nacional
em desenvolvimento humano.
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Workshop
Geral
Auditório Flávio Meneghetti
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Liderando sua equipe através
de grandes mudanças

DWIGHT BAIN
Expert em mudanças estratégicas, autor, coach executivo
e palestrante, Bain é reconhecido, nos Estados Unidos,
por sua expertise em pensamento estratégico para
a resolução de situações de alto estresse.

co ng re sso - f e n a b rav e .co m .b r

21

PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
17h15 - 18h30

Workshop
Geral
Auditório Alarico Assumpção Jr.

Cenário Econômico Brasileiro
e Internacional
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O cenário para o Brasil no futuro próximo dependerá da interação de fatores
políticos e econômicos internos e internacionais. No âmbito internacional houve
uma piora de ambiente por questões geopolíticas. Internamente, o crescimento
foi comprometido pelos impactos da greve dos caminhoneiros e cenário eleitoral
incerto. A eleição será um divisor de águas para o cenário futuro. Se ganhar
um reformista, a direção do crescimento estará dada. Se ganhar um populista,
o crescimento estará comprometido.
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José Roberto Mendonça de Barros
Membro do Conselho Consultivo da FEBRABAN, da Usinas
Itamarati e da Associação Sociedade de Cultura Artística,
é Articulista do O Estado de São Paulo e Sócio da MB Associados.
Fez parte de vários Conselhos de Administração e Consultivo,
tais como BM&F BOVESPA (atual B3), Frigorífico Minerva, Banco
Santander (Brasil), Grupo O Estado de São Paulo, Tecnisa e Pão
de Açúcar. Desenvolveu e estruturou o Projeto do Novo Mercado
para a BOVESPA e foi Professor de Economia na Universidade
de São Paulo. Tem Doutorado em Economia pela Universidade
de São Paulo e Pós-Doutorado no Economic Growth Center,
Yale University, USA.
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Workshop
Autos, Comerciais Leves
Auditório Waldemar Verdi Jr.

Dossiê OLX Autos
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A OLX apresenta a palestra “Dossiê completo sobre o comportamento de consumo
do comprador de autos no Brasil”. Baseado em pesquisas e insights de usuários
da OLX, o dossiê aborda quais são os fatores para a decisão de compra e o que
os consumidores buscam no novo mercado digital. Além disso, mostra como
os dispositivos móveis e a tecnologia têm modificado a indústria automotiva e como
o mercado e o comprador se comportam diante desse cenário.

GISELLE TACHINARDI
Giselle Tachinardi é diretora de autos na OLX. Formada
em comunicação e marketing pela PUC-SP e planejamento
estratégico pela UCLA, tem 18 anos de experiência
na construção de grandes marcas e é especialista em varejo.
Dirigiu áreas de marketing e planejamento de produto
da JAC Motors, sendo responsável pelo lançamento da marca
no Brasil. Também comandou áreas de Marketing e E-Sales
da Group 1 Automotive, atuando em 16 marcas
automotivas presentes no Brasil.
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PALESTRAS FENABRAVE
07 - AGOSTO
17h15 - 18h30

Workshop
Motos
Auditório Alencar Burti

Desafios e oportunidades
na rentabilização do pós-vendas
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Um dos grandes desafios para o segmento de motocicletas é como transformar
a área de pós-vendas, de um apêndice da concessionária para um negócio
realmente eficiente e rentável. Neste contexto, Francisco Mendes, Consultor
Automotivo, mostrará em sua palestra “Desafios e Oportunidades na Rentabilização
do Pós-vendas”, durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave, algumas ações práticas
e de baixo custo que podem agregar valor ao consumidor e gerar novas
oportunidades de negócios.

FRANCISCO MENDES
Consultor automotivo, com foco em decisões e ações práticas,
especialmente desenhadas para cada cliente, o profissional
apresenta soluções que produzem resultados verdadeiros,
auxiliando executivos a tomarem as melhores decisões
e a transformarem seus negócios em benchmarking no mercado.
Economista com especialização em Finanças e Controladoria,
Francisco Mendes é também professor universitário em cursos
de graduação, pós-graduação e de especialização no setor
automotivo. Palestrante em diferentes edições do Congresso
Fenabrave, atua em diferentes segmentos do Setor
da Distribuição desde 1987.
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07 - AGOSTO
17h15 - 18h30

Workshop
Geral
Auditório Sérgio Reze

Sucessão - oportunidades
e desafios construindo um futuro sólido
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A grande maioria das concessionárias no Brasil são empresas familiares, que passam
por diferentes momentos no processo de sucessão. Sabemos que esta transição
é difícil e pode trazer grandes oportunidades, mas também pode representar
grandes desafios. Por isso, na palestra “Sucessão - Oportunidades e desafios
para construir um futuro sólido”, serão discutidos os caminhos para uma rota
segura e positiva no processo de sucessão das empresas do setor.

CLAUDIO ALEXANDRE TOSTA
O Palestrante é consultor especializado na área de sucessão
familiar, desde 1987. Ao longo de sua carreira, atuou, também,
nas áreas de governança corporativa, relações interpessoais,
pessoas, equipe e liderança, além de ser autor do método
de Planejamento Pessoal.
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07 - AGOSTO
17h15 - 18h30

Workshop
Autos, Comerciais Leves
Auditório Flávio Meneghetti

Atendimento ao cliente em tempos de inovação
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A tecnologia está mudando, rapidamente, a forma como fazemos
negócios na concessionária, mas os clientes ainda almejam por relações
pessoais. A J.D. Power tem uma perspectiva global sobre como
os concessionários podem manter seus clientes,
apesar da interrupção digital.

26

DOUG BETTS
A tecnologia está mudando, rapidamente, a forma como fazemos
negócios na concessionária, mas os clientes ainda almejam
por relações pessoais. A J.D. Power tem uma perspectiva global
sobre como os concessionários podem manter seus clientes,
apesar da interrupção digital.
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08 - AGOSTO
08h30 - 09h45

Mesa Redonda Embrapa
Caminhões, Ônibus, Tratores, Máquinas Agrícolas,
Implementos Rodoviários
Auditório - Embrapa
Apresentação Operacional do Sistema de Inteligência
Territorial da Macrologística Agropecuária: Situação e Evolução
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Durante a Mesa Redonda, será apresentado o Sistema de Inteligência
Territorial da Macrologística Agropecuária e os detalhes
de suas funcionalidades. Também serão discutidas
a logística e a armazenagem.

Eumar Roberto Novacki
Eumar Roberto Novacki é o atual Secretário Executivo
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.
Está licenciado, temporariamente, do cargo de Coronel no Estado
do Mato Grosso. Formado em Direito, com pós-graduação
em Direito Público, já ocupou o cargo de Secretário Chefe
da Casa Civil e Secretário de Estado de Comunicação
do Mato Grosso. Foi, também, membro do Conselho Nacional
de Segurança Pública, de 2011 a 2014, e Assessor Institucional
junto ao Senado Federal. Coordena, atualmente, o Grupo
de Trabalho para a Desburocratização e Modernização
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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Gustavo Spadotti
Engenheiro Agrônomo (2005), Mestre (2009) e Doutor
(2012) em Agricultura (Fitotecnia) pela Faculdade de Ciências
Agronômicas da UNESP/Botucatu. Trabalhou como professor
em universidades particulares e pesquisador em empresas
de fertilizantes. Desde 2012 é Analista da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária. Por quatro anos fez parte do setor
de Transferência de Tecnologia da Embrapa Amapá, onde
foi Supervisor do Setor de Prospecção e Avaliação
de Tecnologias (SPAT). Auxiliou a unidade na captação
de R$ 900.000,00 em projetos financiados e emendas
parlamentares. Em 2015 transferiu-se para a Embrapa
Monitoramento por Satélite, dentro do Grupo de Inteligência
Territorial Estratégica (GITE). Desde 2017 é supervisor do Grupo
de Gestão Territorial Estratégica (GGTE) da Embrapa Territorial,
coordenando equipe de 9 analistas e pesquisadores nos projetos:
Macrologística Agropecuária, Cadastro Ambiental Rural e Sistema
de Inteligência, Gestão e Monitoramento dos Cerrados. É revisor
de 23 revistas científicas e agências de fomento. Publicou 61
artigos em revistas indexadas, 6 capítulos de livros e apresentou
mais de 130 palestras e trabalhos técnico-científicos em eventos
nacionais e internacionais.

Renato Casali Pavan
Engenheiro Civil, formado pela Universidade Mackenzie. Possui
mais de 40 anos de experiência em projetos de infraestrutura
de transporte. Durante sua carreira, participou em diversos
setores. Sua experiência incluí: Consultor do Banco Mundial;
Implantação de Terminais Intermodais; Ferrovia, tendo sido
presidente da Ferrovia Paulista S.A (FEPASA) no Governo Mário
Covas; Projetos de macro-logística; Planejamento estratégico
de infraestrutura de transporte; Plano de Negócios; Assessor para
assuntos de transporte dos Ministros Iris Rezende (Agricultura)
e Dilson Funaro (Fazenda); Trabalhou na Presidência da República
com o Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos Dr. Eliezer
Batista e coordenou sob sua orientação a elaboração do Plano
estratégico da infraestrutura de transporte brasileiro, que veio
se transformar posteriormente no Brasil em Ação.
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08 - AGOSTO
08h30 - 09h45

Workshop
Geral
Auditório Alarico Assumpção Jr.

Alta performance pessoal e profissional
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Um aplicativo que envolve todos os colaboradores da empresa numa jornada
de união, motivação e comprometimento com os resultados. Esse é o APPP,
ferramenta inovadora, que está ganhando notoriedade no mercado e será tema
da palestra de Estevão Martins Lopes. O profissional mostra o forte impacto
positivo da plataforma, mostrando cases de sucesso e resultados obtidos a partir
do uso do aplicativo. Essa apresentação, que fala essencialmente de “Alta Performance
Pessoal e Profissional”, será uma das mais importantes contribuições para concessionários
alcançarem seus objetivos de negócio.

Estevão Martins Lopes
Estevão Martins Lopes é palestrante e treinador, engajado
no SOAR, co-criador do Sistema APPEC – Alta Performance
Pessoal e Corporativa, criador do Sistema MasterKey Desenvolvimento Profissional, bacharel em Administração
Master Coach, formado pela FEBRACIS, e atual mestrando em
Neuromarketing pela Florida Christian University. Acumula 15
anos de experiência em gestão de pessoas na IBM, dos quais,
os seis últimos anos focado em desenvolvimento humano.
Estevão Martins Lopes já ministrou palestras e treinamentos
em empresas como IBM, Fundação Bradesco, SENAC, ULTRA,
Enernoc, Warner Bross, Techlub, HDI Brasil, Grupo Abraão Reze,
Lukafé e André Veículos.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
08h30 - 09h45

Mesa Redonda
Geral
Auditório Waldemar Verdi Jr.

Marketing Digital
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O objetivo desta mesa redonda será discutir o que devemos esperar
da mídia digital em termos não só de sua evolução, mas, principalmente,
quais os parâmetros de resultados que devemos fixar como objetivos.
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Economista e Administrador de Marketing. MBA Finanças –
Ibmec/SP. MBA Marketing – Ibmec/SP. Sócio-Diretor
– MC Consultoria.
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Giselle Tachinardi
Giselle Tachinardi é diretora de autos na OLX. Formada
em comunicação e marketing pela PUC-SP e planejamento
estratégico pela UCLA, tem 18 anos de experiência
na construção de grandes marcas e é especialista em varejo.
Dirigiu áreas de marketing e planejamento de produto
da JAC Motors, sendo responsável pelo lançamento da marca
no Brasil. Também comandou áreas de Marketing e E-Sales
da Group 1 Automotive, atuando em 16 marcas
automotivas presentes no Brasil.
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PALESTRAS FENABRAVE
Tiago Cavalcanti Fernandes
Tiago Fernandes é empreendedor nato, autodidata
e apaixonado por inovação, tecnologia, marketing digital
e automóveis. É sócio-fundador da AutoForce, responsável
pela criação do CMS Autódromo - a primeira Plataforma
de Marketing Digital Automotivo da América Latina,
especializada em ajudar concessionárias e montadoras
a comercializarem mais veículos a partir da internet.
Também é responsável pelo desenvolvimento da Metodologia
de Encantamento de Leads, utilizada por centenas
de concessionárias no Brasil, que profissionaliza e capacita
o setor para o novo modelo de fazer negócios pela internet.

J.R. Caporal
O executivo é Presidente da Auto Avaliar e CEO do grupo
MegaDealer. Estudou na Fundação Getúlio Vargas (FGV),
possui MBA pela Universidade de São Paulo e diversos cursos
em planejamento empresarial, recursos humanos e performance
gerencial. J. R. Caporal possui larga experiência no Brasil
e no exterior no segmento automotivo, atuando diretamente
com vendas, peças, serviços, departamentos de administração,
consultoria, treinamento e planejamento estratégico
nas concessionárias. Realiza treinamentos, seminários
e workshops para centenas de pessoas em todo mundo,
todos os anos.

Ricardo Bonzo Filho
CEO do iCarros, portal automotivo do grupo Itaú Unibanco.
Economista de formação, com 18 anos de experiência
no setor financeiro com foco na indústria automotiva.
Acumulou passagens por empresas como Bank Boston,
Itaú Unibanco e Volkswagen.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
08h30 - 09h45

Workshop
Geral
Auditório Flávio Meneghetti

Inovar a comunicação com os clientes:
A chave para o sucesso

an

te

A Comunicação é o modo essencial de relacionamento em nossa sociedade.
Com ela, fazem-se tratos e contratos, pleiteia-se uma melhor qualidade de vida,
criam-se e vendem-se sonhos. É por meio da Comunicação que o indivíduo constrói
seus textos e exprime suas ideias. Portanto, é indispensável cuidar da Comunicação,
porque nossa imagem pessoal e profissional passa por ela. Com base nisso, fica evidente
como os resultados da empresa dependem, entre outros fatores, de quão efetiva
é a Comunicação de seus profissionais. Contudo, no contexto atual, além da habilidade
de transmitir ideias, de forma clara e objetiva, é fundamental inovar a Comunicação
para seduzir, persuadir, alcançar e superar as expectativas dos clientes. A inovação
é um valor cada vez mais presente na comunicação das organizações.
Inovar é se diferenciar. E a estratégia de inovação é uma ótima ferramenta para vencer
em um mercado de intensa competição.

Ana Lucia campos pita
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Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, pós-graduada
em Semiótica da Marca pela ECA, pós-graduada em Língua
Portuguesa pela PUC-SP, pós-graduada em Estudos Portugueses
pela Universidade de Lisboa e graduada em Letras e Filosofia pela
PUC-SP, com grande expertise nas áreas de Comunicação, Língua
Portuguesa e Criatividade – Inovação-Empreendedorismo, Pita
é autora de cursos online de Comunicação Integrada, Português
Instrumental, Literatura Infanto-Juvenil e Criatividade e Inovação.
Trabalha como professora de Pós-Graduação e Graduação,
ministrando aulas (presenciais e online) de Comunicação
Empresarial, Comunicação e Expressão, Semiótica e Antropologia
Visual, Criatividade - Inovação-Empreendedorismo, Teorias da Comunicação, Comunicação
Integrada, MKT de Relacionamento, Gestão da Conceituação e Comunicação da Marca. Além
disso, é sócia/consultora da MMP InfoCom Ltda, empresa de Comunicação e Assessoria, e presta
serviços à Comissão de Vestibulares da PUC. A palestrante também faz parte do corpo docente
da Universidade Corporativa da Ernst & Young e ministra cursos e palestras em empresas sobre Redação
e Comunicação Empresarial, Atualização Gramatical e Criatividade-Inovação-Empreendedorismo.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
08h30 - 09h45

Workshop BNDES
Caminhões, Ônibus, Tratores e Máquinas Agrícolas,
Implementos Rodoviários
Auditório Sérgio Reze

So
b

re

op
ale

str

an

te

O BNDES e o financiamento ao setor de veículos

Dyogo Henrique de Oliveira
Natural de Araguaína (TO), é economista, mestre em Ciências Econômicas
pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), desde
1998. Ele também é especialista em Comércio Exterior, Negociações Internacionais
e Câmbio pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
De 2000 a 2005, Dyogo desempenhou diversas atividades na Secretaria
de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. De 2006 a 2007, foi coordenador- geral de Análise Setorial, inicialmente,
na Secretaria de Política Econômica e, posteriormente, na Secretaria
de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

De 2008 a 2011, Oliveira atuou como secretário-adjunto na Secretaria
de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Em seguida, de 2011 a 2014,
ainda na Fazenda, ocupou os cargos de secretário-executivo adjunto e secretário-executivo interino. Foi nomeado, em janeiro
de 2015, secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. De janeiro até maio de 2016, atuou
como secretário-executivo do Ministério da Fazenda. De maio de 2016 a abril de 2018, foi ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
Entre outras atividades, foi membro de conselhos de Administração e/ou Fiscal como representante da União em diversos
bancos e empresas como: Funpresp (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Executivo), BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), IRB (Instituto de Resseguros do Brasil), Vale, BNB
(Banco do Nordeste do Brasil), Cobra Tecnologia do Banco do Brasil, FI-FGTS (Fundo de Investimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço) e Brasilcap Capitalização.
Atuou, também, por vários anos, no Conselho Monetário Nacional, Comissão da Moeda e Crédito COMOC, Conselho
Nacional de Previdência Compleme
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
10h45 - 12h00

Workshop
Encontro do Vendedor
Geral - Gestores
Auditório Waldemar Verdi Jr.
Vendedor ou computador? Novas estratégias para
um novo mercado e grandes oportunidades
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Silvana Vallochi tratará, diretamente, da força de vendas, demonstrando
o importante desafio do uso das ferramentas modernas da internet das
coisas, bem como demonstrará os resultados das pesquisas realizadas
junto às equipes de todo o Brasil.
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Silvana Vallochi
Silvana Chmelyk Vallochi é graduada em Comunicação Social Relações Públicas - pela FAAP, com extensão em Marketing Direto
também pela Fundação Armando Álvares Penteado. Possui
especialização em PNL – Programação Neurolinguística, pelo
Master Solution Institute, e obteve a Certificação Internacional
The Coaching Clinic pela Sociedade Latino Americana
de Coaching. Apresenta certificação pela universidade americana
Northwood em Estratégia de Negócios para Concessionárias,
e é mestranda em Neuromarketing pela Florida Christian
University. Executiva e sócia fundadora da EGA - Escola
de Gestão Automotiva -, atende concessionárias de diversas
marcas como Honda, Volkswagen, Fiat, Ford, Jeep, Audi
e BMW. É também consultora de treinamento de campo, âncora
da TV FENABRAVE, no programa de Melhores Práticas
de Concessionárias, e articulista do site do SINCODIV São Paulo.
Atuou por 8 anos como coordenadora de qualidade
da ferramenta QCP- Ford - e como gerente de gestão
de pessoas no Grupo CAOA.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
10h45 - 12h00

Workshop
Caminhões, Ônibus, Tratores, Máquinas Agrícolas
e Implementos Rodoviários
Auditório Sérgio Reze
O Agronegócio Brasileiro
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O Agronegócio tem sido a mola propulsora do desenvolvimento e do equilíbrio
econômico em nosso País. Este segmento caminha, sempre, numa estrada
própria, que precisa ser entendida quanto aos potenciais e tendências de preços
e produção. Será esta fotografia que será colocada aos congressistas, de forma
que os concessionários dos segmentos de caminhões, ônibus, implementos
rodoviários, tratores e máquinas agrícolas possam projetar seus negócios.

Roberto Rodrigues
Engenheiro agrônomo e agricultor, coordenador do Centro
de Agronegócio da FGV, embaixador especial da FAO para
as Cooperativas e presidente do LIDE Agronegócios.
Em sua carreira, foi professor do Departamento de Economia
Rural da UNESP-Jaboticabal; presidente do Conselho Superior
do Agronegócio da FIESP - COSAG, da Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB, da Sociedade Rural Brasileira
– SRB, Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG,
da Academia Nacional de Agricultura da SNA e da Aliança
Cooperativa Internacional - ACI. Além disso, atuou como
Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, entre 1993
e 1994, e Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
entre os anos de 2003 e 2006.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
10h45 - 12h00

Workshop
Geral
Auditório Alarico Assumpção Jr.

A era da assistência
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A tecnologia trouxe uma mudança drástica, em velocidade inimaginável, na forma
como as pessoas se adaptam a ela. Diante dessas transformações, chegamos
na Era da Assistência, e com ela a pergunta: Como a indústria automotiva consegue
se manter relevante para os consumidores? Descubra quais caminhos a indústria
e o Setor da Distribuição de Veículos deverão percorrer para se igualar a esse novo cenário.
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Guilherme Arruda
Guilherme Arruda trabalha, há sete anos, no Google, liderando
diferentes times de negócios com o objetivo de acelerar,
cada vez mais, a transformação digital das empresas.
Já cuidou de diversas indústrias como Bens de Consumo, Varejo,
Tecnologia e, atualmente, é responsável pela relação com todo
o Setor Automotivo no Brasil. Antes do Google, Guilherme atuou
na área comercial de diferentes empresas, como Terra e Portal iG,
trabalhou em Londres, em uma agência de AdExchange,
e acumula 18 anos de experiência na área Digital.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
10h45 - 12h00

Workshop
Geral
Auditório Flávio Meneghetti

A saúde e a sua empresa têm cura
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O palestrante Wilson Pollara, ex-Secretário da Saúde de São Paulo, possui enorme
experiência na área de serviços públicos e privados. Seu objetivo, no 28º.
Congresso & ExpoFenabrave é mostrar, aos participantes, como podem aplicar
seu conhecimento empresarial e humano no desenvolvimento de novas formas
de sucesso, tanto no âmbito da administração pública como no meio empresarial.

Wilson Pollara
Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (1973), pós-graduado em Cirurgia Geral pela Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, com Mestrado,
Doutorado e Livre Docência, Wilson Modesto Pollara atuou
como secretário-adjunto de Estado da Saúde de São Paulo
de 2013 a 2016. Recentemente, foi secretário municipal da Saúde
de São Paulo e possui diversos livros e artigos publicados
em revistas do ramo.
Foi, também, Presidente Mundial do Colégio Internacional
de Cirurgiões e, desde 1988, exerce cargos administrativos ligados
à Administração Hospitalar, Convênios e Área da Saúde em geral.
Foi, ainda, membro do Conselho Gestor dos Hospitais Camilianos
de São Paulo, Coordenador Geral de Cirurgia no Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo e Diretor Executivo
do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
10h45 - 12h00

Workshop Embrapa
Caminhões, Ônibus, Tratores, Máquinas Agrícolas,
Implementos Rodoviários e Geral
Auditório Embrapa
Resiliência da Agropecuária Brasileira Face
à Logística de Transporte

an
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As incertezas e impactos de difícil controle que a agropecuária
brasileira enfrenta cotidianamente, apresentando exemplos
de resiliência frente às deficiências e ao descompasso existente
entre a logística de transporte e às demandas do setor, e alguns
dos aprendizados tirados dessas experiências.

Evaristo E. de Miranda
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Agrônomo, tem mestrado e doutorado em ecologia pela
Universidade de Montpellier (França). Com centenas de trabalhos
publicados no Brasil e exterior, é autor de 45 livros. Pesquisador
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária desde 1980,
participou e coordenou mais de 40 projetos de pesquisa e implantou
e dirigiu três centros nacionais de pesquisa. Atualmente,
é chefe-geral da Embrapa Territorial. É membro de várias
sociedades científicas. Ele dirigiu os primeiros programas
de estudos agroecológicos e socioeconômicos em propriedades
rurais no Nordeste e Amazônia e seu monitoramento por satélites.
Foi por 10 anos professor da Universidade de S. Paulo e por 4 anos
coordenador na Secretaria de Acompanhamento e Assuntos Institucionais da Presidência da República.
É diretor do Instituto Ciência e Fé. Consultor da ONU na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente,
a Rio-92, presta assessoria para FAO, UNESCO, Banco Mundial, OEA, FAPESP e outras entidades
nacionais e internacionais. Publica em revistas e jornais como a National Geographic, ECO 21,
Agroanalysis, Agro DBO, Princípios, Jornal da Universidade, O Estado de São Paulo etc. e participa
do conselho editorial de diversas publicações. Entre prêmios e condecorações recebeu: a Ordem
do Rio Branco, a Ordem do Mérito Militar, o prêmio Abril de Jornalismo (Categoria Ciências),
a Medalha do Pacificador, o Prêmio Newton Freire-Maia e a comenda Mérito ABCZ e da ABC.
É Membro do COSAG - Conselho Superior do Agronegócio da FIESP.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
14h00 - 15h15

Mesa Redonda
Geral
Auditório Flávio Meneghetti

O novo modelo da distribuição de veículos
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Qual o modelo de negócio? Qual o tamanho da concessionária? Quais Ferramentas?
Qual tecnologia? Qual estratégia? Como utilizar a neurociência? Quais os focos
de receita e resultado? Uma grande oportunidade de planejar o seu futuro, a partir
da opinião de especialistas de renome nacional e internacional, contando
com a moderação de um expert em crédito automotivo.

Rodnei Bernardino de Souza
É Estatístico pela UNICAMP, com Mestrado em Administração
de Empresas pela FGV de São Paulo, com extensão em Cranfield
School of Management (na Inglaterra). Iniciou sua carreira
na indústria automobilística, na Pirelli Pneus, na qual permaneceu
por quatro anos, dedicando-se às atividades de controle
estatístico de processos, melhoria da qualidade e gestão
de custos. Foi sócio proprietário da empresa Limite Consultoria
Estatística durante seis anos, onde atuou como consultor
estatístico e de melhoria de processos da qualidade.
Há 17 anos, é executivo do Itaú Unibanco. Ao longo deste período,
foi responsável pela gestão de diversas parcerias do Banco
com os principais varejistas do mercado nacional. Tem ampla
experiência em crédito ao consumo, tanto na área comercial
e de negócios como em crédito e cobrança. Em setembro de 2013,
assumiu a Diretoria de Negócios de Veículos do Itaú Unibanco.
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Valdner Papa
Diretor/Coordenador Geral da Área Educacional da FENABRAVE.
É doutor em Neuromarketing pela Florida Christian University,
diretor de Relações com o Mercado e responsável pela Universidade
Web Fenabrave. É, também, consultor especializado no setor
automotivo. Atua como professor de Pós-Graduação e MBA
em Gestão de Concessionárias. Foi presidente da ABRACAF –
Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat,
e concessionário da marca por 32 anos. É coordenador temático
do Congresso Fenabrave.
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PALESTRAS FENABRAVE
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Bruno Portigliatti
É advogado e, atualmente, reitor da Flórida Christian University,
localizada em Orlando-Fl. Em 2017, candidatou-se, como
Republicano, para o cargo de Deputado Estadual da Florida.
Atua no SOAR ao lado do pai, o professor Anthony Portigliatti.

Sylvio Alves de Barros Netto
Sylvio Alves de Barros Netto é fundador da zFlow.
Fez carreira, entre 1989 e 1995, como executivo, no atacado
e varejo da indústria automotiva, atuando na GM do Brasil
e como concessionário das marcas Chevrolet, VW, Renault
e Nissan. Fundou a WebMotors, em 1995, onde ficou como
executivo até 2002. Em 2007, adquiriu o iCarros, em conjunto
com o Itaú, onde foi CEO até 2017. Foi embaixador no Brasil
da Singularity University e, além da zFlow, é investidor e membro
do conselho em outras 9 Start Ups de empreendedorismo,
principalmente, em ambiente digital, no Brasil e EUA.
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Felix Cardamone
É Presidente da Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A,
desde agosto de 2016. Possui carreira proeminente no mercado
financeiro, foi Presidente por 2 anos no Banco Fibra, banco
brasileiro de médio porte, trabalhou 25 anos no Banco Santander
(ex. ABN Amro Real) onde foi por 3 anos Vice-Presidente Executivo
responsável pela gestão de uma carteira de aproximadamente
R$ 60 bilhões nos seguintes negócios, financiamento ao consumo,
crédito imobiliário, consignado, seguros e folha de pagamento.
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Por 9 anos, como Diretor Executivo, cuidou da estratégia do banco
de varejo, segmentação, CRM, cartões de crédito e soluções
de pagamento e crédito imobiliário (corporativas e individuais).
Atuou na área tech/digital, como Presidente executivo e do
Conselho de Administração da Webmotors. Foi líder em diversas
associações e entidades como Diretor Setorial na FEBRABAN,
Presidente na ABECS, Vice-Presidente da ACREFI, ABECIP
e ABBC. Adicionalmente, é Conselheiro do ICarros e foi membro
dos seguintes Conselhos de Administração: CSN, Tecban, Banco RCI,
Visanet (Cielo), Visa-vale (Alelo) e Visa LatinAmerica. É graduado
em Administração de Empresas e possui MBA em Finanças.

Luís Eduardo de Barros Cruz e Guião
Luís Eduardo de Barros Cruz e Guião é o 18º presidente da Assobrav
- Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen - e também
o primeiro filho de um ex-presidente, Rui Flávio Chúfalo Guião
(1977/1979), a assumir a condução da Entidade. Administrador
de Empresas, com extensão em Gestão e Comércio no Japão
e passagens por grandes empresas antes de assumir o negócio
familiar junto com os irmãos, Luís Eduardo, conhecido como
Dado, é empresário de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
Entre as atividades do grupo empresarial da família – Santa Emília
-, estão concessionárias de veículos das marcas Volkswagen,
Toyota e Renault. Defensor da necessidade de o Brasil ingressar
rapidamente na chamada “Indústria 4.0 e Nova Economia”, Dado
Guião tem se dedicado a impulsionar esse movimento nas Rede de
Concessionárias. Em dois anos e meio do seu mandado já liderou
vários grupos de concessionários ao Vale do Silício, na Califórnia,
e aos centros de inovação e pesquisa de Israel, China e Índia, por
entender que a mobilidade sofrerá uma grande mudança nos
próximos anos, com o advento dos carros híbridos, elétricos e
autônomos. Dado Guião, reeleito no início deste ano para o biênio
2018 – 2019, é ainda um apaixonado por futebol e sempre que pode
comparece aos estádios, simplesmente pelo prazer de ver jogar.
Não é torcedor fanático de nenhum time.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
14h00 - 15h15

Painel
Geral
Auditório Waldemar Verdi Jr.

Os desafios da área de RH
e as oportunidades com a nova lei
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As mudanças previstas na nova Legislação Trabalhista geraram uma
série de desafios mas, acima de tudo, novas oportunidades que, se bem
aproveitadas, podem resultar em reflexos positivos para os profissionais
de RH das Concessionárias e, consequentemente, para os negócios.
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Octávio Leite Vallejo
Atualmente Superintendente do Sindicato dos Concessionários
e Distribuidores de Veículos no Estado de São Paulo – SINCODIVSP, foi Diretor, de 1973/1995; e Presidente da entidade patronal,
de 1995/2013. Na Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores - FENABRAVE, atuou como Vice-Presidente
do Conselho Diretor de 1988/2017. Bacharel em Ciências Jurídicas
pela Faculdade de Direito de Santos, por 40 anos desenvolveu
atividades no comércio de automóveis na revenda de veículos
Ford (Sandrecar Comercial e Importadora S/A), na cidade
de Santo André/SP. No Conselho Nacional dos Distribuidores
Ford, foi Presidente, de 1972/1974, e Vice-Presidente, de 1976/1980.
Na Associação Brasileira dos Distribuidores Ford – ABRADIF, foi
Vice-Presidente de 1980/1986; Presidente de 1986/1988; Membro
do Conselho Superior de 1989/2002. Já na Associação Comercial
e Industrial de Santo André – ACISA, foi Vice-Presidente
de 1977/1980 e atua até hoje como Membro do Conselho Superior.
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PALESTRAS FENABRAVE
Ricardo Motta
Iniciou sua carreira na área de atendimento, passando por diversos
segmentos e diferentes áreas, resultando em uma carreira
multidisciplinar. Foi executivo de RH de empresas de inovação,
entretenimento, tecnologia, telecom e varejo. Nos últimos 15 anos,
esteve focado na Área de RH, sendo diretor voluntário
do CONARH e executivo da ABRH-Brasil.
Formado em Administração de Empresas, é pós-graduado
em Gestão de Projetos e tem MBA em Gestão de Pessoas.

Ricardo Dagre Schmid
Ricardo Schmid é Assessor jurídico-trabalhista do Sincodiv-SP
e sócio fundador do escritório Anieri, Schmid e Natacci
Advogados. Atua na área trabalhista, tanto no contencioso
como no consultivo, individual e coletivo. Também é Palestrante
sobre Direito do Trabalho e Autor de artigos e obra jurídica,
foi Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas
de São Paulo – AAT/SP de 2012 a 2014.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
14h00 - 15h15

Workshop
Workshop
Geral
Geral
Auditório
Auditório Sérgio
Sérgio Reze
Reze

Direito do Consumidor e as concessionárias
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O objetivo do encontro é demonstrar a sistemática do Código de Defesa
ao Consumidor em face das responsabilidades das concessionárias
e das montadoras, quanto ao relacionamento com o consumidor
e com a fixação de obrigações que afetam a relação jurídica consumerista,
diante dos incidentes que afetam à aquisição dos bens de consumo.
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Fabiano Augusto Petean
Promotor de Justiça da Capital do Estado de São Paulo,
iniciou sua carreira em 13 de novembro de 2000.
Doutorando pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
em Direito Político e Poder Econômico, é mestre em Direito
Constitucional - Direitos e Garantias Fundamentais e professor
da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
14h00 - 15h15

Workshop
Geral
Auditório Alarico Assumpção Jr.

Brands as People: Aproximando as marcas
dos consumidores mobile-first
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Mostrar como o Facebook pode ajudar empresas a terem um relacionamento
mais personalizado e direto com seus clientes e público-alvo. O objetivo
é explicar como o mercado está evoluindo e trazer alguns exemplos
de marcas que já iniciam o processo de criação pensando em uma
comunicação de massa personalizada.

Luis Fernando Guidorzi
Apaixonado por veículos, Guidorzi possui mais de nove anos
de experiência com marketing no mercado automotivo.
Atualmente é parceiro de negócios do Facebook para
a indústria automotiva, já tendo atuado anteriormente como
Gerente de Marketing da América Latina na Jaguar Land Rover
e Jeep. É formado em Marketing pela FAAP e possui
pós-graduação em Inovação e Empreendedorismo pela
Universidade de Stanford, na Califórnia, EUA.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
14h00 - 15h15

Mesa Redonda Embrapa
Caminhões, Ônibus, Tratores, Máquinas Agrícolas,
Implementos Rodoviários e Geral
Auditório Embrapa
Logística, Transporte e Agropecuária:
O Papel do Estado e do Setor Privado

ad

or

A mesa-redonda tem o objetivo de discutir a logística, o transporte,
a agropecuária e sua relação com outros segmentos, como a energia.

Celso Moretti
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Engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal
e especialista em engenharia de produção, com ênfase em gestão
empresarial. Pesquisador da Embrapa há 23 anos, dedicou
os últimos nove anos à gestão pública. Como gestor, foi Chefe
Geral do Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças (Brasília,
DF), entre 2008 e 2013, e Chefe do Departamento de Pesquisa
e Desenvolvimento (DPD) da Embrapa, entre 2013 e 2017. Possui
treinamento gerencial na Fundação Dom Cabral (2009)
e na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, 2017)
no Programa Internacional de Desenvolvimento de Executivos
da Administração Pública Federal. É alumni (2016) da Harvard
School of Government, Harvard University, Cambridge, EUA. Foi bolsista em produtividade
científica do CNPq, de 1999 a 2017. É professor convidado da University of Florida (EUA) desde
2006, professor honorário da Universidad Nacional del Santa (Peru), desde 2010, e foi orientador
de estudantes de mestrado e doutorado da Universidade de Brasília (UnB) de 2003 a 2017. É autor
de capítulos de livros, editor de livros técnicos e autor e coautor de trabalhos técnico-científicos
em periódicos nacionais e internacionais. Possui ampla experiência internacional tendo apresentado
trabalhos científicos, atuado como consultor e proferido palestras, seminários e conferências
em 22 países. Foi consultor do PNUD para a China, do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e do Ministério da Agricultura da Colômbia, dentre outras instituições.
É, atualmente, Diretor Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa.
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PALESTRAS FENABRAVE
Edeon Vaz Ferreira
Administrador de empresas com pós graduação em Gestão
estratégica de Negócios – Diretor Executivo do Movimento
Pró Logística de Mato Grosso, Presidente da Câmara Temática
de Logística do Agronegócio – MAPA, Coordenador Técnico
da Comissão de Infraestrutura e Logística da FPA e Coordenador
de Hidrovias da FRENLOG.

João Carlos de Souza Meirelles
Engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo. Com experiência nos setores legislativo e executivo.
Desde 2015 é secretário Estadual de Energia e Mineração
e atualmente é presidente do Fórum Nacional de Secretários
de Estado de Minas e Energia. Meirelles ocupou cargos
de destaque em conselhos e associações. Foi presidente
da Associação de Empresários da Amazônia (AEA), presidente
do Conselho Nacional de Pecuária de Corte, coordenador
do Fórum da Cadeia Produtiva de Pecuária Bovina do Mercosul,
vice-presidente do Secretariado Mundial de Carnes (IMS)
e diretor da Fronteira Norte Engenharia e Desenvolvimento.
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PALESTRAS FENABRAVE
08 - AGOSTO
16h15 - 17h30

Painel de Encerramento
Geral
Auditório Renato Ferrari

Perspectiva política e econômica Brasileira
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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. Este será o fechamento perfeito para o evento
que discutirá a RESILIÊNCIA necessária para que as Concessionárias possam se adaptar
às mudanças trazidas pela tecnologia e a importância, cada vez maior, do relacionamento
humano e personalizado no mundo dos negócios.
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Fátima Turci
Jornalista especializada em economia, Fátima Turci possui 40 anos
de profissão e sólida experiência em televisão. Já entrevistou mais
de 15 mil personalidades nos 20 anos acumulados em programas
como Record News, Rede Mulher, CNT, Gazeta e Manchete.
Foi, também, repórter de O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil e Rádio
Eldorado, colunista da revista Exame e dirigiu a Agência Estado.
Em 2016, recebeu o Prêmio Personalidade da Comunicação pela
Mega Brasil e foi eleita, nos últimos dois anos, uma das jornalistas mais
admiradas. Atualmente, realiza treinamentos de comunicação e gestão
de imagem e reputação, além de atuar como apresentadora, debatedora
e mediadora, em eventos presenciais e em vídeos.
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PALESTRAS FENABRAVE
Eliane CANTANHÊDE
Eliane Cantanhêde é colunista do jornal O Estado de São Paulo e comentarista
do telejornal Globonews Em Pauta e das rádios Eldorado, de São Paulo,
e Jornal, de Pernambuco. Formada pela Universidade de Brasília (UnB),
escreveu “José Alencar, amor à vida”, uma biografia do vice-presidente
do governo Lula, editada pela Sextante. Ao longo de sua carreira, trabalhou
como repórter do Jornal do Brasil e na revista Veja. Foi colunista do Estadão
e da Folha de S. Paulo durante 17 anos, coordenadora de política do Jornal
do Brasil e diretora das sucursais dos jornais O Globo, Gazeta Mercantil
e Folha de S. Paulo em Brasília. Participou, também, de coberturas, visitas
oficiais e congressos em mais de 10 países, chegando a entrevistar presidentes
e primeiros-ministros estrangeiros.

Alarico Assumpção Júnior
Natural da cidade de Araguari, Minas Gerais, e residente em Uberlândia/
MG, o empresário Alarico Assumpção Júnior é Presidente da FENABRAVE,
FENACODIV e ALADDA, e atua no setor desde os 14 anos de idade. É diretor
superintendente do Conselho de Acionistas da Holding Deriva Participações
S/A (Grupo Suécia), que detém as concessionárias Suécia Veículos S/A (Volvo),
Viking-Center – Seminovos Pesados, Suécia – Tarumã Bridgestone Pneus, Tarumã
Bandag (BTS), Urca Motors Veículos Ltda (Hyundai), Urca Imports (Hyundai
Importado), Urca Automóveis (Honda), Urca Premium (Land Rover / Jaguar),
Juruá Empreendimentos e empresas das marcas distribuídas nos estados
de Tocantins, Goiás, Distrito Federal e em Minas Gerais, totalizando 32 empresas.
Além de Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior também
é Presidente da ALADDA – Asociación Latinoamericana de Distribuidores
de Automotores, entidade que representa todos os concessionários de veículos
da América Latina e Estados Unidos, para o biênio 2016/2018. A entidade
representa as Associações Nacionais de concessionários da Argentina, Bolívia,
Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, República
Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Miriam Leitão
Miriam Leitão é uma das mais respeitadas jornalistas brasileiras. Desde
1991, atua no Grupo Globo, onde assina uma coluna diária no portal
O Globo e é comentarista no programa Espaço Aberto, da Globonews,
na Rádio CBN e no telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo e no Globo
Online. Foi repórter de assuntos diplomáticos na Gazeta Mercantil,
repórter e entrevistadora na Abril Vídeo e fez parte da Editoria
de Brasil da Veja. Entre os prêmios recebidos, destacam-se: Ayrton
Senna de Jornalismo Econômico, em 2004; Jornalismo para
a Tolerância, concedido pela Federação Internacional de Jornalistas;
o Orilaxé, do grupo Afroreggae; e o Maria Moors Cabot Prize,
da Universidade de Colúmbia, em 2005.
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EXPOFENABRAVE
Patrocinador Máster: Itaú-Unibanco S/A
Estande: B11
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha - Torre Olavo
Setúbal - CEP: 04344-902 | São Paulo - SP - Brasil
Telefone: +55 11 5019 2191
Site: www.itau.com.br

Perfil de Empresa: O Itaú Unibanco participa, pelo 11º ano

consecutivo, como Patrocinador Máster do Congresso & ExpoFenabrave,
um evento altamente estratégico para estreitar o relacionamento
com toda a cadeia automotiva – no qual trabalhamos intensamente
para gerar valor e promover sinergia entre as partes.
Trata-se, também, de uma janela importante para reafirmar o nosso
compromisso em apoiar o segmento em meio a tantos desafios –
mas que não deixaram de gerar oportunidades.
Nos últimos anos, trabalhamos, fortemente, para entender toda
a jornada do cliente para a compra de um veículo. Investimos
em tecnologia para desenvolver soluções inovadoras com o objetivo
desburocratizar o processo de financiamento de veículos, melhorar
a experiência dos clientes e, consequentemente, a eficiência de toda
a cadeia automotiva.
Como resultado desse trabalho, passamos a oferecer, aos
Concessionários, novos produtos por meio do iCarros, tais como,
o qualificador de chamadas e de leads, e o integrador de estoque,
entre outros.
Também podemos destacar a reformulação do nosso sistema
de financiamentos, o Credline. É uma solução digital e exclusiva
para revendas de veículos credenciadas em que é possível resolver
todo o processo de financiamento de veículos — desde a concessão
de crédito até o pagamento — com apenas alguns cliques.
Outra entrega importante foi a pré-contratação digital, serviço
desenvolvido pelo Itaú e o iCarros que permite a análise de crédito
100% online de forma rápida e simples, em até cinco minutos.

Produtos e Serviços: Financiamento de veículos,
Consórcio e Carros.
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EXPOFENABRAVE
Patrocinador Ouro: Brasil, Bolsa, Balcão
Estande: B20
Endereço: PC. Antonio Prado, 48 - 7ª

Centro - São Paulo - SP - Cep: 01010-901 - Brasil

Telefone:

Site: www.b3.com.br/pt_br
Perfil de Empresa: A B3 nasceu da combinação entre

a BM&FBOVESPA e a Cetip, formando uma companhia
de infraestrutura de mercado financeiro e classe mundial.

Patrocinador Ouro: OLX Autos
Estande:
Endereço: R. do Catete, 359 - 7º, 8º e 9º andar

Ed. F. - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22220-001 - Brasil.

Telefone:
Site: www.olx.com.br/
Perfil de Empresa: A OLX, empresa líder em compra

e venda online de autos no Brasil, patrocina o 28º Congresso & ExpoFenabrave
e apresenta soluções digitais para a compra a e venda online
de autos. Com uma média de 100 milhões de buscas por automóveis
ao mês, a OLX possui a maior audiência no segmento, concentrando
39% do total de páginas acessadas por quem busca um veículo
em todo o Brasil. Com o maior estoque e geração de leads
do mercado, a empresa é referência para quem quer comprar
e vender online. A presença da OLX no evento reforçará ainda mais
a parceria estratégica com lojas, montadoras e associações,
e também a sua liderança como a primeira marca na cabeça
do consumidor quando o assunto é a compra e venda de carros
no meio digital. Presente nos dois dias de evento, você encontrará
no estande da OLX uma equipe de atendimento qualificada para
tirar dúvidas sobre soluções para melhorar o seu negócio.
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EXPOFENABRAVE

Apoio: Chevrolet
Endereço: Av. Goiás, 1805 - Sta. Paula, São Caetano do Sul/SP
Telefone: (11) 4234-7700
Site: www.chevrolet.com.br
Perfil de Empresa: A liderança é reflexo da atitude.

A Chevrolet alcançou a liderança de mercado por conte de três
fatores estratégicos. O primeiro deles é o forte investimento
à renovação do portfólio de produtos e à democratização
de tecnologias inovadoras como as de conectividade e de eficiência
energética. O segundo, o foco total nas novas necessidades e anseios
dos consumidores e o terceiro, uma sólida parceria com a Rede
de Concessionários. O consumidor é o ator mais valioso deste
processo e para quem desenvolvemos nossos produtos e serviços,
visando a máxima eficiência.

Apoio: Embrapa
Estande: D58
Endereço: Campus Universitário, S/N
Vicosa - MG - cep: 36570-000 - Brasil

Telefone:
Site: www.ufv.br
Perfil de Empresa: Os estudos da Embrapa Territorial, a partir

do Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da Macrologística
Agropecuária, mostram quanto da movimentação dessa carga
é feita por veículos automotores. Mesmo que a produção consiga
chegar até o porto, por exemplo, de trem, em algum momento,
passa por um caminhão. A agropecuária coloca, na malha
de transportes brasileira, 1,6 bilhão de toneladas por ano.
Sem contar o papel cada vez mais determinante das máquinas
e implementos para a produção no campo.
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ABAC
Estande: E40
Endereço: Rua Avanhandava, 126 - 5º andar - Bela Vista
Site: www.abac.org.br

Arlei Advogados
Estande: A36
Endereço: R. Domingos Martins ,261 - Cj. 101 102 - Canoas - RS - Cep: 92010-170 - Brasil
Site: www.arleidiasadvogados.com.br

Auto Avaliar
Estande: C11
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12399 - OJ 109A
Brooklin Paulista - São Paulo - SP - Cep: 04578-000 - Brasil
Site: www.autoavaliar.com.br
Perfil da Empresa: A Auto Avaliar é uma empresa brasileira criada em 2015, com presença
em mais de 5 países através de uma plataforma proprietária que conecta mais de 2.500
concessionárias a 30.000 lojistas para a gestão e negociação de veículos usados
e que a cada ano aumenta a sua participação no Congresso Fenabrave. Isso acontece
proporcionalmente ao nosso crescimento e sucesso. A Auto Avaliar vai além da tecnologia
criando um ambiente próprio dentro do conceito de “one stop shop”, com ferramentas
que oferecem avaliação, gestão de estoque e pregão online integrando concessionárias
e revendedores de veículos, o que garante melhor gestão, transparência, segurança
e rentabilidade no negócio de veículos seminovo
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AutoForce Plataforma de Marketing Digital Automotivo
Estande: C48
Endereço: Av. Amintas Barros, 3700 - Corporate Tower Center, Bloco B, 25 andar
Lagoa Nova - NATAL - RN - Cep: 59075-810 - Brasil
Site: www.autoforce.com
Perfil da empresa: Somos a primeira solução de marketing digital especializada no segmento
automotivo. Através da nossa poderosa plataforma CMS, concessionárias e fabricantes podem
gerenciar todo o conteúdo dos sites, landing pages e portais automotivos de forma autônoma,
com liberdade de personalização e otimização. Com o Autódromo, você pode otimizar suas
páginas para SEO; acompanhar os resultados pelo dashboard de relatórios; integrar as páginas
às principais plataformas de mídia online (Facebook Pixel e Google Adwords) e a outras
ferramentas importantes, como portais automotivos e gerenciadores de leads. Clientes AutoForce
também contam com uma experiência diferenciada de atendimento, com os times de suporte
e conteúdo disponíveis full time, os programas de aceleração de resultados, adequados
ao tamanho do seu negócio, e o treinamento na nossa exclusiva metodologia de vendas on-line:
o Encantamento de Leads. Essa expertise já é reconhecida pelo mercado. Atualmente,
nossa plataforma é considerada parceira oficial das montadoras Mitsubishi, Suzuki,
Honda e BMW do Brasil.

Baitz Solutions Eireli ME
Estande: B48
Endereço: Rua Mimi Alemagna, 340 - Sala 05 - São Paulo Cep: 14870-280 – Brasil
Site: www.baitzsolutions.com.br
Perfil da empresa: A melhor solução de Cloud para sua concessionária. A Baitz Solutions
é especializada em serviços, consultoria de TI e infraestrutura, oferecendo diversas soluções
em Nuvem Privada, Email Corporativo, Backup na Nuvem, Soluções de Disaster Recovery,
Gestão de Segurança, Virtualização de Servidores, Desktops e Aplicativos, Serviços
de Administração de Banco de Dados, Serviços Gerenciados e Comercialização de Softwares
e Hardware. Nosso time altamente especializado e dedicado provê soluções individualizadas
e com a flexibilidade necessária para atender às demandas específicas dos clientes e garantir
a continuidade dos seus negócios.
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EXPOFENABRAVE
BNDES
Estande: B49
Endereço: Av. Republica do Chile, 100 - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-917
Site: www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
Perfil da empresa: Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal
instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos
os segmentos da economia brasileira. Para isso, apoia empreendedores de todos os portes,
inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de modernização, de expansão e na
concretização de novos negócios, tendo sempre em vista o potencial de geração de empregos,
renda e de inclusão social para o País. O apoio do BNDES ocorre por meio de financiamento a
investimentos, subscrição de valores mobiliários, prestação de garantia e concessão de recursos
não reembolsáveis a projetos de caráter social, cultural e tecnológico. O Banco atua por meio
de produtos, programas e fundos, conforme a modalidade e a característica das operações.

CCM Tecnologia
Estande: C39
Endereço: AV. Braz Olaia Acosta 727 - 10ª - Jardim Califórnia
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14026-040 - Brasil
Site: www.ccmtecnologia.com.br
Perfil da empresa: Líder em nuvem para concessionárias Somos a CCM Tecnologia, provedora
de soluções de computação em nuvem, cibersegurança e infraestrutura de TI sob medida.
Iniciamos nossas atividades no início dos anos 90 e hoje atendemos empresas dos mais
variados setores e portes em todo o território nacional. Temos sólida experiência em ambientes
e sistemas de missão crítica, construída através de anos de atuação em diferentes dinâmicas
e tecnologias. Oferecemos um atendimento humano, próximo e consultivo, com soluções
integradas que se adequam à realidade de nossos clientes.

DEALERNET
Estande: A41
Endereço: Rua Andrade L R da Fonte, 599 - LT 25 Ed. Med. Trade Sl. 60
Lauro de Freitas - BA - CEP: 42700-000 - Brasil
Site: www.dealernet.com.br
Perfil da empresa: A Dealernet tem mais de 27 anos de experiência no mercado de TI,
uma empresa visionária que se consolidou como uma das líderes no desenvolvimento
de plataformas inovadoras, que atendem o ecossistema da indústria automotiva. Soluções
que cobrem todos os processos da gestão corporativa, ajudando as concessionárias
a gerenciar seus custos, atender novas regulamentações institucionais, aumentar
a rentabilidade e fortalecer o relacionamento com seus clientes.
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DealerUp Consultoria e Sistemas
Estande: A38
Endereço: Rua Humberto Carta, nº 96 - Sala 05 - Hugo Lange – Curitiba
Cep: 80040-150 – PR -Brasil
Site: www.dealerup.com.br
Perfil da empresa: Gestão Inteligente na Palma da Mão! Empresa de tecnologia fundada
em 2014, focada no desenvolvimento de ferramentas inteligentes e digitais, que disponibilizam
aos Dealers facilidades na gestão, proporcionando uma consultoria e auditoria de qualidade
distribuídos como: estratégico, gerencial e operacional para auxiliar na tomada de decisão.
Tudo isso em qualquer lugar e a qualquer momento, na palma da mão!

DBK | DealerShip Brokers
Estande: A20
Endereço:
Site: www.dbk.net.br
Perfil da empresa: Assessoria na Compra e Venda de Concessionárias de Veículos
A DBK | Dealership Brokers atua como broker de concessionárias de veículos. Possuímos
amplo conhecimento técnico para definir, de forma articulada, sua proposta de valor
potencializando a força competitiva de sua concessionária. Acompanhamos você:
• Na identificação dos melhores compradores.
• Nas negociações.
• No fechamento da venda.
• Na aprovação com a montadora.
• No suporte jurídico, contábil e tributário.
A prospecção de potenciais compradores e ações de venda são desenvolvidos para dar
à sua concessionária a exposição mais ampla dentro do ambiente de confidencialidade exigido.
Como potencial comprador, você receberá notificações regulares sobre as concessionárias
à venda que atendam aos seus critérios e interesses. Nossa reputação e o contato frequente
com o mercado nos permite acessar de forma rápida e discreta todas as montadoras,
os grandes grupos, investidores e os concorrentes, identificando as melhores oportunidades
ajudando você a realizar o melhor negócio.

EASTMAN
Estande: A49
Endereço: Rua Alexandre Dumas, 1711, 7º andar - Edificio Birdmann 12 CO
São Paulo - SP - Cep: 04717-911 - Brasil
Site: www.solutia.com
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FENABRAVE
Endereço: Av. Indianópolis
Site: www.fenabrave.org.br
Telefone: 55 (11)5582-0000
E-mail: diretoria@fenabrave.org.br
Perfil da empresa: A FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores, reúne 52 Associações de Marcas de automóveis, veículos comerciais leves,
caminhões, ônibus, implementos rodoviários, tratores e máquinas agrícolas, e motocicletas.
A Federação representa mais de 7 mil concessionários de veículos no Brasil que, juntos,
são responsáveis pela geração de 305 mil empregos diretos, correspondendo a 3,5% do
Produto Interno Bruto – PIB do País. Realizado anualmente pela entidade, o Congresso &
ExpoFenabrave está em sua 28ª edição, sendo considerado o segundo maior evento da
Distribuição Automotiva no mundo e o primeiro da América Latina.

Followize Software LTDA - ME
Estande: D29
Endereço: Avenida Plaza, 6 - Campus Offices - Sala 309
Jardim Paraíso - Itu SP - Cep: 13302-100 - Brasil
Contato: Sr. Anderson Gil - Diretor
Site: www.followize.com.br
Perfil da empresa: Software de gestão de leads. A Followize é uma startup de tecnologia
criada em 2014 pelos fundadores e irmãos Anderson e André Gil, que possuem conhecimento
e experiência na área há mais de 10 anos. A empresa desenvolve um software de gestão
de leads que permite ao usuário simplificar e padronizar o processo de atendimento em vendas,
além de analisar o desempenho da equipe comercial e das ações de marketing de maneira
simples e objetiva, possibilitando ainda mais produtividade e aumentando os lucros para
a empresa. A solução permite, ainda, agendamentos e automação de vendas, bem como
o acompanhamento de resultados por meio de relatórios detalhados por equipes e recursos.
Considerado um sistema SaaS (Software como serviço, do inglês Software as a Service,
uma forma de distribuição e comercialização de software), a plataforma atende atualmente
mais de 400 concessionárias.
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EXPOFENABRAVE
Growbit Business Technology
Estande: D31
Endereço: Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Edifício Horizonte Jardins, Sala 709
Jardins - Aracaju - SE - CEP: 49025-740 - Brasil
Contato: Kayo Silva - consultor comercial
Site: www.growbit.com
Perfil da empresa: Inteligência artificial, Data science, CRM e gestão estratégica estarão
em foco. A Growbit participa pela segunda vez da ExpoFenabrave. A edição anterior trouxe
bastante resultado para a empresa, que ampliou seus negócios alavancando novos contratos.
A empresa espera repetir o sucesso do ano anterior. Esse ano a Growbit vem com novidades
para concessionárias e montadoras. A empresa apresentará sua metodologia de trabalho
em seu stand, demonstrando o sucesso em seus clientes. Inteligência artificial, Data science,
CRM e gestão estratégica estarão em foco.

Grupo Canopus
Estande: A51
Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 1800JD - Kennedy
Cuiabá - MT - Cep: 78065-000 - Brasil
Site: www.grupocanopus.com.br
Perfil da Empresa: O Grupo Canopus é formado por diversas empresas distribuídas pelo país,
tais como o Consórcio Canopus, a Bétria Corretora de Seguros, o Instituto Canopus e mais
de 30 concessionárias de grandes marcas como Toyota, BMW, MINI e Honda Motos.
A Canopus preocupa-se não só em gerar lucratividade e crescimento a seus funcionários
e parceiros, mas também com a constução de um mundo melhor. Em 1991 criou o Instituto
Canopus que conta hoje com mais de 5.000 multiplicadores de boas ações em quase todo
país. Atua na qualificação e expansão de carreiras e crescimento profissional e pessoal
de seus colaboradores por meio da Universidade do Conhecimento Canopus. Além disso,
tem no cuidado com o meio ambiente uma de suas prioridades, promovendo o descarte
correto de seus resíduos e implementando sistemas de gestão ambiental.
São mais de 40 anos proporcionando felicidade!

Isoflex Comercio de Artigos Para Comunicação Visual LTDA
Estande: E28
Endereço: Rua Gustav Hermann Strobel - 69 – Curitiba Cep; 82100-630 – PR -Brasil
Site: isoflex.com.br
Perfil da empresa: Com 30 anos de experiência, a Isoflex é um dos maiores fabricantes
de produtos voltados para a Gestão Visual de empresas. Com sede no Paraná,
atende clientes de todo o Brasil por meio do seu escritório de vendas.
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EXPOFENABRAVE
Infocar - Serviços de Informações LTDA
Estande: A40
Endereço: Rua Humaitá – 203 - edif. Maria José Melim - Conj 02
Guarulhos - Cep: 07083-150 – SP - Brasil
Site: www.infocar.com.br
Perfil da empresa: A Infocar atua no mercado há mais de 17 anos e trabalha constantemente
para prover aos nossos clientes soluções inovadoras no ramo de informações eletrônicas.
Os serviços e informações que fornecemos são pesquisas voltadas aos segmentos
de Consultas veiculares e Creditícias, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. As marcas
do grupo Infocar contemplam as empresas de pesquisas INFOCAR e REQUISITTE,
as vistorias SNVE e VISAVERO e o e-commerce de pesquisas INFORISCO.
Estamos em constante investimento para cada vez mais aperfeiçoar nossas soluções
e continuar a entregar com excelência as informações que mais atendem às necessidades
de nossos clientes. Afinal, acreditamos que ter informação é sempre o melhor negócio.

ITAUCARD Financeira
Estande: B11 + B31
Endereço: AL. Pedro Calil - 43 - POA Cep: 08557-105 – SP - Brasil

KIA
Estande: E31
Endereço: Av. Francisco Ernesto Favero, 662 - Anexo III Sl 1 - ITU - SP - Cep: 13309-290 - Brasil
Contato: Sr. Tiago Lara - Gerente
Site: www.kia.com.br
Perfil da Empresa: A Kia Motors do Brasil é a maior importadora sem fábrica e de atuação
contínua no País. Por meio do Grupo Gandini, a Kia Motors do Brasil é representante oficial e exclusiva
da montadora sul-coreana Kia Motors Corporation desde junho de 1992, sendo a maior importadora
sem fábrica e de atuação contínua no País. As operações em território nacional tiveram início
com a comercialização do caminhão Ceres e do utilitário Besta, que se tornou sinônimo de van no Brasil.
Entretanto, na década de 2.000 a Kia passou da condição de distribuidora de veículos utilitários
para importadora de automóveis de passageiros, mudando o perfil da Rede Autorizada
de Concessionárias, que acompanhou a evolução da marca mundo afora. Atualmente, a Kia Motors
do Brasil trabalha com uma das mais completas famílias de veículos entre todas as montadoras locais
e importadoras. Com 26 anos de atuação, possui 100 pontos de atendimento e já comercializou mais
de 400 mil unidades. Também é responsável por mais de 4.200 empregos diretos,
contribuindo ativamente com a economia brasileira.
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EXPOFENABRAVE
LINX Sistemas
Estande: B41
Endereço: Av. Das Nações Unidas, 7221 - 13° Andar
Pinheiros - São Paulo - SP - Cep: 05425-902 - Brasil
Site: www.linx.com.br
Telefone: +55 11 3185-0874
Contato: Guilherme Galvão
E-mail: ggalvao@jeffreygroup.com
Contato: www.linx.com.br
Perfil da Empresa: Sobre a Linx A Linx é especialista em software de gestão para as mais
diversas verticais do setor varejista no Brasil. Líder brasileira*, a Companhia atingiu a posição
oferecendo tecnologia inovadora e escalável e profundo conhecimento da cadeia de valor em
cada segmento no qual está presente. A Linx consolida-se no mercado e tem sua expansão
sustentada por uma cultura que acolhe novos conhecimentos, identidades, experiências e
valores, são cerca de 3.000 colaboradores, distribuídos na matriz em São Paulo, 13 filiais em
8 estados, além de unidades de relacionamento espalhadas pelo Brasil, atendendo uma base
ampla e diversificada de 46 mil varejistas. Com ações negociadas em bolsa desde fevereiro de
2013, para atender de forma integral às necessidades atuais do mercado varejista, a companhia
oferece também soluções em nuvem, conectividade, além de outros serviços.
*Fonte: IDC Informações para a Imprensa JeffreyGroup Brazil

LIVRO TONS DE VERDE - METAVIDEO
Estande: C59
Endereço: R. Prof. Laerte Ramos de Carvalho, 147 - Portaria 133
São Paulo - SP - Cep: 01325-030 - Brasil

Magic Brazil
Estande: D41
Endereço: R. Benjamin Constant, 1492 - Blumenau - SC - cep: 89037-500 - Brasil
Site: www.magicbrazil.com.br
Perfil da Empresa: Produzimos uniformes para empresas e atuamos, também, na linha
de Private Label. Damos atenção especial à qualidade, entrega e ao atendimento ao cliente.
A Magic Brazil atua de forma intensa no ramo automobilístico, atendendo diversas montadoras,
Concessionárias e eventos ligados ao automobilismo, como GP Brasil de F1 e Salão
do Automóvel, e já se tornou uma especialista nesta área.
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EXPOFENABRAVE
NBS Informática
Estande: B31
Endereço: AV. Senador Filinto Muller - 983 – CUIABA Cep: 78043-409 – MT - Brasil
Site: www.nbsi.com.br
Perfil da empresa: Atuamos no mercado desde 1992, com Gestão de Concessionárias
de Veículos e Autopeças, por meio do desenvolvimento de softwares de gestão empresarial.
Oferecemos, aos nossos clientes, produtos líderes de mercado, dentre eles, o CRM Gold
e Mobile, que realizam o Controle e Resgate de Leads, Agenda dos Consultores, F&I
e Avaliação. A NBS tem o compromisso de oferecer, ao cliente, o que há de melhor
e mais completo no mercado. Nossos produtos possuem tecnologia avançada, oferecendo
um custo de implementação e de pós-vendas dentro da realidade do cliente.

Petronas
Estande: D49
Endereço: Av Trajano de Araujo Viana, 2500 - Contagem - MG - 32010-090 - Brasil
Site: www.pli-petronas.com.br

REACHLOCAL
Estande: A20
Endereço: Al. Xingu 20º andar - Alphaville - Barueri - SP - Cep: 06455-030 - SP - Brasil
Site: www.reachlocal.com/br/pt
Perfil da empresa: A ReachLocal é uma empresa global, com atuação local, que desenvolveu
uma tecnologia exclusiva de marketing digital para aumentar a performance das campanhas
online através da mensuração dos mais diversos canais de comunicação e aumentar
os resultados de vendas, para empresas de todos os portes. A plataforma pode ser utilizada
por agências de publicidade, comunicação e por empresas que queiram aumentar
a sua performance em vendas.

REWEB
Estande: A31
Endereço: Rua Professor Ivo Corseuil, 69 - Porto Alegre - RS - Cep: 90690-410 - Brasil
Site: www.reweb.com.br
Perfil da empresa: Agência Multinacional de marketing digital. 17 anos de experiência exclusivos
em marketing digital. Líder em geração de leads na América Latina. Especialista no segmento
automotivo. Premier Partner do Google, Facebook e Waze.
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EXPOFENABRAVE
Sances LTDA
Estande: A50
Endereço: Rua Princesa Izabel - 349 – 1º Andar - Sala 01 e 02
Blumenau Cep: 89036-270 – SC - Brasil
Telefone: (47) 3036-6650
Contato: Daniel Nones
E-mail: comercial@sances.com.br
Site: sances.com.br
Perfil da empresa: DMS e Consultoria com quem faz tudo pensando em você Concessionário!
Atender a toda a cadeia de distribuição de veículos e caminhar com os concessionários em
direção à excelência, é assim que surgiu a Sances. Desenvolvemos o Turbo DMS, único sistema
específico para concessionárias, pensado na experiência do usuário (UX), otimizando processos
e levando a análises profundas do negócio. Aliar tudo isso a uma consultoria de quem está há
mais de 12 anos no mercado, você só encontra com a gente.

SERPRO
Estande: D21
Endereço: St. de Grande Área Norte - QD 601 - LT V - Brasília - DF - CEP: 70836-900 - Brasil
Perfil da Empresa: API Serpro – Solução que integra, de forma simples, o seu negócio a dados
atualizados do Governo, permitindo o acesso a informações oficiais com rapidez,
segurança e confiabilidade.

Sobratur

Estande: A44
Endereço: Av. Fagundes Filho, 191 - CJ. 145 146 147 e 148 BL. A
São Paulo - SP - CEP: 04304-010 - Brasil
Perfil da Empresa: Focada no segmento de empresas, nossa agência tem extenso expertise
em viagens e eventos corporativos e se orgulha de sua especialidade em motivar pessoas e
alcançar resultados. Além do reconhecimento dos clientes, a Sobratur também é acreditada
pela certificação ISO 9001:2008 pela excelência na prestação de serviços. Entre em contato
com a Sobratur e conheça em detalhes os próximos eventos de sucesso da sua empresa.

62

co ng re sso - f e n a b rav e .co m .b r

Support - Sistemas de Gestão

Estande: E30
Endereço: Av. Carlos Drumond de Andrade, 1200
Lençóis Paulista - SP - Cep: 18681-620 - Brasil
Site: www.supportweb.com.br
Perfil da empresa: A Support é uma desenvolvedora de sistemas de gestão (DMS e ERP)
com 31 anos de experiência. Especialista no segmento de concessionárias e montadoras
de veículos, a Support é uma desenvolvedora de sistemas de gestão (DMS e ERP) constituída
por profissionais que desde o princípio se dedicaram a se tornar um grupo criador de soluções
que trouxessem praticidade ao usuário. Com 31 anos de experiência, a Support continua
a inovar. A solução SINC - seu principal produto - é utilizado por centenas de concessionárias
de veículos espalhadas por todo o Brasil. Com a missão de prover soluções tecnológicas de gestão
adequadas às necessidades e particularidades de cada um de seus clientes. A Support tem um
desejo intrínseco de se adaptar às peculiaridades de cada cliente. Entre um bom DMS e um bom
atendimento, fique com os dois! Descubra como o SINC, da Support, pode transformar a sua gestão.

Syonet CRM & Gestão de Leads

Estande: B30
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 93 - Centro - Montenegro - RS - Cep: 95780-000 - Brasil
Site: www.syonet.com
Perfil da Empresa: Com 15 anos de mercado, esta é a oitava participação da Syonet CRM
na ExpoFenabrave, líder nacional Com 15 anos de mercado, esta é a oitava participação da
Syonet CRM na ExpoFenabrave, líder nacional no segmento automotivo, com recomendações
e homologações de montadoras como: Chevrolet, Iveco, Nissan, entre outras e também por
Associações de Marcas, como ACAV. Este ano o destaque é nosso produto Global, o Syonet
Leads 360, uma plataforma de CRM, gestão de Leads e marketing digital de forma única.
A principal característica que a Syonet com a sua plataforma digital somada ao seu CRM traz
é um produtos e serviço focado em aumentar a rentabilidade financeira de seus clientes.
Com mais de 1.300 clientes em todo o Brasil a Syonet desembarcou na Argentina, Chile,
México e até 2019 estará nos Estados Unidos.

TOYOTA

Estande: D11
Endereço: Rua. Max Mangels Senior, 1024 - São Bernardo do Campo - SP - Cep: 09895-510 - Brasil
Site: www.toyota.com.br
Perfil da Empresa: A TOYOTA comercializa seus veículos exclusivamente pela sua rede de
concessionárias no Brasil e, portanto, não são vendidos por intermédio de funcionários ou outro
canal. Quaisquer sorteios, concursos ou promoções de produtos são feitos em www.toyota.
com.br ou por meio de sua rede de concessionárias. Mais informações em www.toyota.com.br/
alerta-aos-consumidores.
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Via Nuvem

Estande: A39
Endereço: R Vergueiro, 2253 - Cj. 1204 - São Paulo - SP - Cep; 04101-100 -Brasil
Site: www.vianuvem.com.br
Perfil da empresa: Vamos lançar, na feira, o novo módulo de desenho e construção
de processos, um jeito ainda mais simples de automatizar os processos internos de uma
Concessionária. Atualmente, somos líderes no segmento, com mais de 1.200 lojas, utilizando
o Vianuvem, por todo o Brasil. Com a plataforma, uma Concessionária consegue pagar uma
nota fiscal sem precisar trafegá-la, fisicamente, entre filial e matriz, ou até mesmo faturar um
veículo sem nenhuma cópia ou assinatura física no processo. É um grande diferencial para
os que buscam otimizar tempo e ganhar produtividade.

Wier Geradores de Ozônio

Endereço: Rod. José Carlos Daux, 600 - Ed.Celta 3º andar - SL 2
Florianópolis - SC - Cep: 88030-000 - Brasil
Site: www.wier.com.br

Wings International Group

Estande: D39
Endereço: R. Murci, 2305 B - Jaboatão dos Guarapés - PE - cep: 54315-071 - Brasil
Site: www.wier.com.br
Perfil da Empresa: Oferecer produtos com elevado padrão de conforto e tecnologia, integrando
de forma inteligente usuário. Transporte Inteligente será a tendência inevitável do século XXI.
Nosso desafio é liderar a inovação da tecnologia e empurrar o desenvolvimento de redes de
conteúdo veicular.
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FENABRAVE - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
Av. Indianópolis, 1967
CEP: 04063-003 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 5582 0000 | Fax: +55 11 5582 0001
Email: diretoria@fenabrave.org.br
Home Page: www.fenabrave.org.br

Reed Exhibitions Alcantara Machado
R. Bela Cintra, 1200 - 7º andar
CEP: 01415-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 3060 5000
Home Page: www.reedalcantara.com.br
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