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Federação Nacional dos Concessionários
e Distribuidores de Veículos

28º Congresso & ExpoFenabrave é sucesso de público em São Paulo

Durante Cerimônia de Abertura, estiveram presentes, Antonio Megale, Presidente da Anfavea,
Bruno Covas, Prefeito de São Paulo, Blairo Maggi, Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Michel Temer, Presidente da República, Alarico Assumpção Júnior, Presidente da
FENABRAVE, Marcos Jorge, Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Antonio Fleury
Filho, Consultor de Relações Institucionais da FENABRAVE e ex-governador do estado de São
Paulo e Rodnei Bernardino de Souza, Diretor de Negócios de Veículos do Itaú Unibanco.
Realizado no Transamerica Expo Center,
em São Paulo, o 28º Congresso & ExpoFenabrave, realizado nos dias 7 e 8 de
agosto, foi marcado por grandes momentos, registrando 3,5 mil participantes, reunindo concessionários, lideranças do setor, autoridades políticas e grandes especialistas em um encontro em prol do
desenvolvimento do Setor da Distribuição de Veículos no Brasil.
No dia 7 de agosto, a Cerimônia de Abertura contou com as presenças do Presidente
da República, Michel Temer, dos Ministros Marcos Jorge, da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços e Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além
de Bruno Covas, Prefeito de São Paulo, do Deputado Herculano Passos, Presidente
da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor da Distribuição de Veículos
Automotores e da Mobilidade (FREMOB), entre outras autoridades, e lideranças
do Setor, como o Presidente da Anfavea, Antonio Megale e o Diretor de Negócios
de Veículos do Itaú Unibanco, Rodnei Bernardino de Souza, representando o
Patrocinador Máster do evento.
Em seu discurso, o Presidente da República falou de sua satisfação em estar presente, pela segunda vez consecutiva, no evento promovido pela FENABRAVE e
destacou a importância do Setor na retomada econômica do Brasil e o otimismo
presente entre os empresários.
Com o tema “RESILIÊNCIA. O mundo é digital e o relacionamento é humano”,
a programação do 28º Congresso & ExpoFenabrave contou com mais de 30 palestras, workshops e mesas redondas sobre assuntos relevantes para a gestão das
Concessionárias, apresentados por profissionais de renome nacional e internacional
em suas áreas de conhecimento. Pelo 11º ano consecutivo, o Banco Itaú foi o patrocinador Máster do evento.
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EDITORIAL
Em busca de reflexões
Mais de 3,5 mil participantes, com mais
de 50 empresas expositoras e muitas
novidades e conteúdo de primeira
linha marcaram o 28º Congresso &
ExpoFenabrave, realizado entre os dias
7 e 8 de agosto, no Transamerica Expo
Center, em São Paulo. O evento, que
contou com a presença do Presidente
da República, Michel Temer, pela
segunda vez consecutiva, além de outras
autoridades, reuniu concessionários em
busca de informações e, acima de tudo,
de reflexões sobre o futuro deste Setor
que movimenta centenas de milhares
de empregos e representa parcela
significativa na economia nacional.
Esse sucesso é mérito de todos os
participantes que, mesmo depois da
maior crise, conseguiram se manter
firmes e resilientes, acompanhando
tendências e um atento olhar para o
presente e futuro.
Nesta edição do Fenacodiv Online, você
verá um breve resumo do evento e ainda
terá informações sobre a reunião dos
Sincodiv´s e Regionais FENABRAVE, e
muito mais.
Acompanhe as novidades e boa leitura!
Conselho editorial

Sincodiv´s e Regionais se
reúnem em São Paulo

“Foram dois dias intensos e muito produtivos. Tivemos a honra de receber o
Presidente da República em mais este evento, o que reforça a importância do
nosso Setor para a economia nacional. Tenho certeza de que todo o conhecimento compartilhado aqui será muito proveitoso para os nossos empresários e
gestores de Concessionárias”, comentou Alarico Assumpção Júnior, Presidente
da FENABRAVE.
Miguel Fonseca, Vice-Presidente da Toyota, apresentou a Palestra Magna, abordando a visão da montadora sobre o futuro do setor automotivo, incluindo tecnologia aplicada à mobilidade. Durante o evento, também foram ouvidos especialistas de cada segmento automotivo, economistas, o Presidente do BNDES, entre
outros que abordaram temas sobre mídias digitais, inteligência emocional e resiliência. A Embrapa teve participação de destaque no evento, com quatro apresentações especiais, levando ao público informações de grande destaque para o
desenvolvimento do agronegócio, além de fazer o lançamento oficial do Sistema
de Inteligência Territorial da Macrologística Agropecuária.
Pelo terceiro ano consecutivo, aconteceram as palestras do Encontro de Vendedores e Gestores FENACODIV, que trataram de estratégias de marketing, satisfação do cliente e PNL.
O Painel de Encerramento foi comandado pela jornalista e moderadora Fátima
Turci e teve, como participantes, as comentaristas da Globonews, Miriam Leitão e
Eliane Cantanhede, e o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior que,
juntos, abordaram as perspectivas econômica, política e setorial, tendo em vista
as eleições de outubro próximo.
Congressistas e visitantes também conheceram as novidades em serviços e produtos específicos para o Setor da Distribuição, trazidos pelas mais de 50 empresas
presentes na ExpoFenabrave. “Com a proximidade entre os auditórios e a área da
ExpoFenabrave, garantimos um fluxo intenso e frequente nos stands. Tenho certeza de que foram momentos estratégicos para a realização de grandes negócios
e renovação de parcerias”, comemorou o Assumpção Júnior.

FENABRAVE anuncia vencedoras
das premiações “Marca do Ano” e
“Associação de Marca do Ano”
As tradicionais premiações de “Marca do Ano” e
“Associação de Marca do Ano”, concedidas pela FENABRAVE,
foram entregues na manhã do dia 7 de agosto, durante a
Cerimônia de Abertura do 28º Congresso & ExpoFenabrave.
A classificação segue os resultados obtidos na 23ª Pesquisa Fenabrave de
Relacionamento com as Marcas, realizada de forma digital em maio e junho.
Realizada pela Scheuer Consultoria, a pesquisa obteve participação
maciça das Redes, atingindo mais de 55% de respondentes, no total
das marcas participantes, e, em 13 Associações de Marca filiadas à
FENABRAVE, 100% das redes responderam à Pesquisa.
O Prêmio contemplou cinco categorias - “Automóveis e Comerciais Leves”,
“Caminhões e Ônibus”, “Motocicletas”, “Tratores e Máquinas Agrícolas”,
e “Implementos Rodoviários”.

Na segunda-feira, 6 de agosto, foi
realizada a reunião da Diretoria
Executiva e FENABRAVE Regionais,
Sincodiv´s e seus executivos, em
São Paulo, no Hotel Transamerica.
Durante a reunião, foram abordados
diversos assuntos, dentre eles,
o Renave, Vendas Diretas e o
Convênio ICMS 67/18, além de
questões relacionadas ao IBAMA.

Novos cursos na
Universidade Web Fenabrave
Em agosto, a Universidade Web
Fenabrave coloca, à disposição, em
sua plataforma, quatro novos cursos
sobre temas importantes para a
gestão das Concessionárias.
Com 8 horas de duração, o aluno
acompanha, com a professora
Rose de Cássia Rogério, o curso
“Como melhorar a gestão de
processos em Concessionárias” e,
com o professor Luciano Miranda,
o curso “Conhecendo a própria
estrada para distribuidores
de Implementos Rodoviários
– Etapa: Estratégias de
aproximação”.
Em 40 minutos, o professor
Alexander Distadio apresenta a
palestra “Linkedin: Ampliando
relacionamentos Comerciais no
Setor Automotivo”. A inclusão
dos deficientes nos ambientes
de trabalho será o tema da
palestra “Como aprender com a
deficiência”, com Gustavo Cobra.

Para mais informações, entre
em contato pelo e-mail:
universidade@fenabrave.org.br
ou pelo telefone (11) 5582-0045.

Conheça os vencedores de 2018, por categoria:
Automóveis e Comerciais Leves

Tratores e Máquinas Agrícolas

Marca do Ano - Toyota
Associação do Ano - ABRADIT - Associação
Brasileira dos Distribuidores Toyota

Caminhões

Marca do Ano - DAF
Associação do Ano - ASSODAF - Associação
Brasileira dos Distribuidores DAF

Marca do Ano – John Deere
Associação do Ano - ASSODEERE - Associação
Brasileira dos Distribuidores John Deere

Motocicletas

Implementos

Marca do Ano - Librelato
Associação do Ano - ABRALIB - Associação
Brasileira de Distribuidores Librelato

Marca do Ano - Triumph
Associação do Ano - ABRAT - Associação
Brasileira dos Concessionários Triumph

Encontro de Vendedores em São Paulo
Pelo terceiro ano consecutivo, o Encontro de Vendedores,
Consultores Técnicos e Gestores Fenacodiv foi realizado durante o
maior evento do Setor da Distribuição na América Latina. Nos dias
7 e 8 de agosto, durante o 28º Congresso & ExpoFenabrave, no
Transamerica Expo Center, em São Paulo, cerca de 200 participantes
assistiram às palestras que abordaram temas como neurociência,
técnicas de vendas, estratégias de marketing digital e pós-venda.
No total, foram arrecadados mais de 156 quilos de alimentos, além
de produtos de higiene pessoal que serão encaminhados para a
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Santo
André, e para a Casa Ronald McDonald, do ABC.

Encontro de Vendedores, Consultores Técnicos e
Gestores Fenacodiv reuniu cerca de 200 participantes,
durante 28º Congresso & ExpoFenabrave.

Agenda dos futuros Encontros de Vendedores

Brasília (DF) – No dia 23 de agosto,

Belém (PA) – Ainda em agosto, o Encontro de Vendedores Consultores
Técnicos e Líderes de Concessionárias passará por Belém (PA), no dia 21.
Para informações sobre as inscrições para o curso em Belém, entre em
contato com a Secretaria do Sincodiv local e fale com Suely Russo, pelo
telefone (91) 3241-1016 / Lene Antunes, (91) 3242-5061 ou Hilma Santos
(91) 3222-4219) ou ainda pelo e-mail: sincodiv@gmail.com.
As inscrições serão feitas mediante doação de fraldas geriátricas, que serão
doadas para o AVAO – Associação Voluntariado de Apoio a Oncologia.

o evento será realizado em Brasília
(DF). Mais informações sobre o
curso em Brasília, entre em contato
com Dayanna, pelos telefones
(61) 3361-0000 ou (61) 98405-7566.
A participação é gratuita mediante
a doação de 1 kg de alimento não
perecível, que será entregue para a
Casa de Paternidade.
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