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ROTA 2030
O Programa, aprovado no
início de julho, cria uma nova Política
Industrial para o setor automotivo e tem,
como bases, o estímulo à geração de inovação,
por meio de investimentos em Pesquisa e
Desenvolvimento, eficiência energética e segurança
veicular. A indústria ganha previsibilidade de
investimentos no País, pelos próximos 15 anos

ENTREVISTA
Rodnei Bernardino de Souza,
Diretor de Negócios de Veículos do
Itaú Unibanco, fala sobre o mercado
de crédito automotivo no Brasil

Acompanhe a Programação Temática
e conheça o que os Patrocinadores,
Apoiadores e Expositores estarão
apresentando na maior feira de negócios,
voltados ao Setor, na América Latina

TRABALHAR
JUNTO
PARA CRESCER
JUNTO.

Lado a lado com nossos
clientes, buscamos
soluções para viabilizar,
conectar e desenvolver o
mercado financeiro e de
capitais. É assim que
trabalhamos para
potencializar cada vez mais
os negócios dos nossos
clientes e o Brasil. Com o
mercado, para o futuro.

Saiba mais em B3.COM.BR

editorial

Juntos, na era digital, cada vez mais humanizados
e com total RESILIÊNCIA para vencer!
Seja bem-vindo ao 28º Congresso & ExpoFenabrave!
Por Alarico Assumpção Júnior

E

stamos sendo colocados à prova diariamente, seja pelas mudanças e desafios que acontecem em
nosso entorno, na política, economia e mesmo nos aspectos sociais que têm envolvido o Brasil nos
últimos tempos. Mas, principalmente, estamos enfrentando transformações ainda maiores e mais
amplas em relação ao modelo de negócio do Setor Automotivo, em todo o mundo, e devemos fazer
parte das mudanças se quisermos nos perpetuar no mercado.
Assim, definimos, como tema do 28º Congresso & ExpoFenabrave: “RESILIÊNCIA! O mundo é Digital e o
Relacionamento é Humano”. Nada nos parece mais verdadeiro do que a necessidade que todos temos de nos
conscientizar de que o mundo está em constante transformação e que é preciso saber surfar nessa onda para
não morrermos afogados.
É preciso, também, saber que a era digital, a conectividade, a internet das coisas
e o mundo cada vez mais online que vivemos e no qual viveremos, não menospreza
o fator humano. Ao contrário, o enaltece, como mostraremos nas palestras do
Congresso e nos estandes da ExpoFenabrave, onde as relações humanas passam
a ser essenciais para quem pretende conquistar clientes e mantê-los; para quem
pretende conquistar boas equipes e mantê-las; para quem pretende realizar
parcerias de sucesso e mantê-las, e para quem pretende perseguir objetivos que só
podem ser obtidos por meio de pessoas.
A FENABRAVE tem procurado representar e propagar os princípios da
RESILIÊNCIA em toda a sua trajetória, sendo a águia que se renova para garantir
sua longevidade, tornando-se mais focada no que é essencial para cada segmento
automotivo e buscando, acima de tudo, se relacionar com todas as esferas para
oferecer a melhor representatividade a todo o Setor da Distribuição de Veículos no
país e também em âmbito internacional.
Por meio de eventos como o 28º Congresso & ExpoFenabrave, pretendemos, também, mostrar os
melhores caminhos para que possamos alcançar o desenvolvimento constante das Associações de Marca e de
suas Redes Filiadas. E isso apenas pode ser conquistado com base no fortalecimento de nosso relacionamento.
Certamente, devemos usufruir das ferramentas tecnológicas que surgem a cada dia, mas jamais devemos
nos esquecer para quem elas são criadas: para nós, seres humanos.
Que neste 28º Congresso & ExpoFenabrave possamos, acima de tudo, estreitar relacionamentos e
adquirir conhecimento, inclusive sobre o mundo tecnológico, sem que nos esqueçamos da importância do
relacionamento humano em nossas vidas e em nossos negócios!

Alarico Assumpção Júnior – Presidente da FENABRAVE e da ALADDA
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FENABRAVE apoia o
Convênio ICMS No.67/18
do CONFAZ
O novo Convênio, publicado no Diário Oficial da União, no último dia
10 de julho, promove alterações no Convênio ICMS No. 64/06, que trata
da revenda de veículos, adquiridos por Venda Direta, em prazo inferior
a 12 meses da data da compra.
Com o novo Convênio ICMS No. 67/18, o CONFAZ - Conselho Nacional
de Política Fazendária inclui as Pessoas Físicas, que exploram a atividade
de produtor agropecuário, com extensão da obrigação para todas as
Pessoas Jurídicas. Antes, a obrigação alcançava apenas as Pessoas Jurídicas que exploravam atividade de produtor agropecuário, locação de
veículos e arrendamento mercantil.
Com esta modificação, Pessoas Físicas, que explorem a atividade de
produtor agropecuário, ou qualquer Pessoa Jurídica, independente da
atividade, que adquirirem veículos por Venda Direta (diretamente das
montadoras), e os revenderem em prazo menor de 12 meses da data da
compra, deverão recolher a diferença do ICMS, pago a menor na ocasião
da compra desses veículos.
Outra novidade trazida pelo Convênio ICMS No. 67/18 é que os
DETRANS não poderão efetuar a transferência do veículo, se este estiver
em desacordo com as regras estabelecidas pelo CONFAZ.
Para o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção Júnior, a
medida, adotada pelo CONFAZ, foi acertada e deverá promover maior
isonomia no mercado. “Com este novo Convênio, se estabelece maior
igualdade de condições para quem adquire um veículo. A venda direta é
forma excepcional de colocação de veículos no mercado e enseja perda
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de arrecadação para a União, Estados e Municípios, beneficiando o adquirente para que utilize o veículo para sua finalidade e não para que
promova sua comercialização em curto prazo
e capte para si a renúncia fiscal promovida pelo
Estado. Se assim for, é absolutamente justo e
razoável o recolhimento da diferença do ICMS,
pago a menor na data da compra”, comenta
Assumpção Júnior.
O novo Convênio fortalece o Acordo
de Autorregulamentação, assinado entre a
FENABRAVE e a ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores,
em 2015, e que estabelece que as montadoras
mencionem, quando da venda de veículo a
‘cliente frotista’, na nota fiscal da respectiva operação, observação que, caso ocorra alienação
do veículos antes de 12 (doze) meses posterior
à emissão da nota fiscal, deverá ser recolhido
o ICMS. Também está previsto, que as Montadoras suspendam as vendas por determinado
período não inferior a 6 meses ao cliente frotista
que tenha alienado o veículo antes de 12 (doze)
meses da data da nota fiscal. “Atualmente, 17 estados já acessam os dados de emplacamentos e
fiscalizam veículos comercializados por Venda
Direta e que foram revendidos em menos de 12
meses da data da aquisição. Agora, o CONFAZ
regulamenta e estende a obrigação a todas as
Pessoas Jurídicas, o que equaliza o mercado e
beneficia a arrecadação dos estados”, finaliza o
Presidente da FENABRAVE.

entrevista

Cenário desafiador
Rodnei Bernardino de Souza

O recente ciclo de corte de juros da Selic deixou o financiamento do carro mais atrativo.
Somam-se, a este cenário, outros fatores, como a queda da inadimplência dos financiamentos
de veículos. Como resultado, o horizonte está mais otimista para o mercado.
É desta forma que o setor bancário se vê mais disposto a emprestar dinheiro aos
clientes que, por sua vez, estão mais propensos a tomar crédito e assumir um
compromisso a longo prazo e de valor mais alto, como a compra de um veículo. Nesta
engrenagem, a concessão de crédito vem crescendo, atendendo à uma demanda
reprimida, pelos anos passados, de instabilidade política e econômica.
Rodnei Bernardino de Souza, Diretor de Negócios de Veículos do Itaú Unibanco, conta
um pouco, nesta entrevista exclusiva para a Revista Dealer, sobre as perspectivas
do banco para o mercado automotivo brasileiro, sobre como o cenário político
nacional pode influenciar nesse resultado e sobre ferramentas oferecidas ao Setor
da Distribuição para auxiliar os Concessionários no processo de vendas.
Confira, na entrevista a seguir, a visão do executivo sobre o
cenário atual do mercado de crédito no Brasil.

Revista Dealer – Qual a sua avaliação sobre o desempenho do mercado de crédito para veículos
neste primeiro semestre de 2018?
Rodnei Bernardino – Segundo os dados do Banco
Central, o mercado de crédito, para financiamento de veículos, cresceu cerca de 25%. É
um mercado que vem crescendo dentro do
que esperávamos, pois havia uma demanda
reprimida, depois de um longo período com
a demanda mais baixa. De forma geral, houve
melhora de cenário e da renda disponível, além
de um aumento do grau de confiança e, consequentemente, da predisposição para contratar
um financiamento mais longo, como o de um
automóvel. Nossa perspectiva é que veremos
crescimento e estamos prontos para atendê-lo.
Revista Dealer – A queda dos juros foi um componente para a maior oferta de crédito para financiamento de veículos? Como se comportou
a oferta de crédito para o setor automotivo por
parte do ITAÚ?
Rodnei Bernardino – Sim, a queda da taxa básica
de juros Selic, da inflação e da inadimplência
impactaram, positivamente, o mercado automotivo. Além do custo do crédito mais baixo,
outro fator que contribuiu para essa melhora
foi o investimento do Itaú em tecnologia, que
resulta em mais opções de produtos e serviços inovadores para otimizar o dia a dia dos
Concessionários e melhorar a experiência dos
clientes finais.

Nossos números refletem esse cenário. No
primeiro trimestre deste ano, o Itaú Unibanco
atingiu o patamar de R$ 3,2 bilhões em concessão de crédito para que os clientes pudessem
financiar seus veículos. O número é 38,4% superior ao valor oferecido ao segmento, no mesmo
período do ano passado.
Revista Dealer – Qual é a expectativa para o
segundo semestre de 2018? É possível estimar
algo para 2019?
Rodnei Bernardino – O cenário tem se tornado
mais desafiador, com riscos maiores, tanto para
a inflação quanto para a atividade. Porém, mesmo diante dos desafios, ainda não percebemos
mudança na demanda de crédito; por isso, seria
prematuro afirmar qualquer impacto maior
nesse sentido para o segundo semestre. Mesmo
com algumas incertezas, acreditamos que o
setor de veículos vai continuar acompanhando
o crescimento da economia no segundo semestre de 2018 e em 2019. A equipe de Pesquisa
Macroeconômica do Itaú Unibanco prevê que
o PIB cresça 1,3% neste ano e 2,0% em 2019.
Revista Dealer – O cenário eleitoral pode influenciar de alguma forma nessa expectativa?
Rodnei Bernardino – No mercado, quando a volatilidade sobe muito, a atividade tende a cair,
mas é algo que faz parte do negócio; não há
como evitar, principalmente, em um ano eleitoral. Algumas áreas são mais suscetíveis do que
Revista Dealer
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outras. No caso de veículos, a nossa percepção
é de que o impacto pode ser menor, dada a demanda que estamos enxergando atualmente.
Revista Dealer – Nos segmentos de Caminhões,
tratores e máquinas o BNDES está deixando
de ser o elemento básico do financiamento de
bens. Os bancos pretendem ocupar este espaço
por meio do CDC?
Rodnei Bernardino – O Itaú Unibanco tem aumentado a sua participação em CDC, na medida
em que há um recuo de produtos oferecidos
pelo BNDES. Ainda assim, o banco continua
trabalhando com os produtos deste banco de
fomento, como o Finame Rodas.
Revista Dealer – Como tem se comportado a
inadimplência no setor de financiamentos
de veículos?
Rodnei Bernardino – O mercado em geral trabalha
com um cenário mais favorável em relação à
inadimplência do que nos últimos anos, com
inflação e taxa de juros mais baixos.

Revista Dealer – Em sua avaliação, qual a importância do crédito para a retomada do mercado
automotivo neste momento de recuperação
da economia?
Rodnei Bernardino – Sem dúvidas, o crédito impulsiona o aquecimento do mercado. Temos
visto melhora na originação de novos empréstimos há alguns trimestres. Nossa perspectiva,
para o segundo semestre, é positiva.
Revista Dealer – Quais os principais planos e produtos oferecidos pelo banco aos clientes das
Concessionárias? Algum lançamento previsto
para o 28º Congresso & ExpoFenabrave?
Rodnei Bernardino – Dando continuidade ao
nosso trabalho, para entender a jornada do
cliente, assim como nas edições anteriores,
apresentaremos algumas novidades, com o
objetivo de melhorar o processo de venda dos
Concessionários, algumas, inclusive, já estão
disponíveis para os nossos clientes do Setor,
por meio do portal iCarros, entre elas: o Score
iCarros, que é uma ferramenta de inteligência

“No mercado, quando a
volatilidade sobe muito, a
atividade tende a cair, mas é algo
que faz parte do negócio; não
há como evitar, principalmente,
em um ano eleitoral.”
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“Mesmo com algumas incertezas, acreditamos que o setor
de veículos vai continuar acompanhando o crescimento da
economia no segundo semestre de 2018 e em 2019.”

que classifica o usuário de acordo com o seu
momento de compra; o Qualificador de chamadas, sistema que destaca o perfil de crédito
do cliente e capta diferentes informações em
apenas uma ligação; o Integrador de estoque,
que é a plataforma completa que permite
a integração automática de anúncios de diversos portais e o Qualificador de leads, uma
ferramenta para conhecer as preferências, o
momento de compra e o nível de interesse do
cliente, para vender o carro.
Todas essas soluções, investimentos e
inovações fazem parte do nosso objetivo, que
é gerar valor para toda a cadeia automotiva,
promovendo sinergia entre as partes.
Revista Dealer – Qual é o cenário para o mercado
de veículos seminovos diante da queda de juros
para financiamentos? Quais as perspectivas
para este ano?
Rodnei Bernardino – Nesse período, o segmento de carros novos ganhou espaço quando
comparado ao mercado de veículos seminovos – que, apesar de mais tímido, segue numa
tendência positiva.
Revista Dealer – O perfil do cliente tem mudado nos últimos anos em função das novas
tecnologias digitais e resultaram em novas
preferências, novas maneiras de comprar.
Como o Itaú está se preparando para atender a
esses clientes mais exigentes, mais conectados?
Rodnei Bernardino – Nos últimos anos, trabalhamos, fortemente, para entender toda a jornada
do cliente para a compra de um veículo. Com
essa lição de casa realizada, investimos em
soluções inovadoras para desburocratizar
o processo de financiamento de veículos,
melhorar a experiência dos clientes e, consequentemente, a eficiência de toda a cadeia
automotiva. Essas ferramentas facilitam o trabalho de quem está originando crédito junto
com o banco.

Por exemplo, 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.
Outra entrega relevante foi a reformulação do nosso sistema de financiamentos, o
Credline. Ele está mais eficiente e com novas
funcionalidades, como o acompanhamento,
em tempo real, de propostas enviadas e a
remessa de documentos por um único canal. 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.
Além disso, também lançamos produtos no
iCarros, que já comentei anteriormente, para
otimizar o negócio dos Concessionários.
Revista Dealer – O mundo passa por mudanças, e
novas empresas estão surgindo, como é o caso
das startups. Quais as expectativas do Itaú com
relação ao projeto CUBO?
Rodnei Bernardino – O Itaú sempre foi forte na
questão de inovação e tecnologia. Ao longo
dos seus 90 anos de história, o banco sempre
teve a capacidade de evoluir e se reinventar,
junto com a tecnologia, para melhorar a experiência dos seus clientes e acelerar o seu crescimento. Por exemplo, desde que inauguramos o
Cubo, em 2015, temos buscado aprender com
as startups e implementar formas de gestão
mais ágeis e colaborativas. O Cubo nos ajuda
em diversos aspectos, mas, principalmente,
em relação à cultura de inovação e atração de
talentos. Mais de 40 projetos e pilotos entre o
banco e as startups residentes já foram iniciados. Com expansão prevista para o primeiro
semestre de 2018, a expectativa é dar um salto
de 250 para 1.250 residentes trabalhando no
local, além de circulação diária de mais de
2.000 pessoas.
Revista Dealer
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ROTA 2030
ENTRA NO
HORIZONTE
AUTOMOTIVO
A política automotiva, estabelecida
pela MP que institui o Rota 2030,
coloca 15 anos de previsibilidade no
horizonte de investimentos da cadeia
produtiva. Embora o governo tenha
concedido, em créditos tributários,
cerca de R$ 1,5 bilhão ao setor por
ano, exige, em contrapartida, R$
5 bilhões em investimentos em
Pesquisa e Desenvolvimento
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F

oram longos meses de espera até que o Programa Rota 2030 fosse assinado pelo Presidente
da República, Michel Temer, contrariando a
expectativa do Setor Automotivo de que, ao
fim de 2017, quando o programa vigente, o
Inovar-Auto, chegasse ao fim, já estaria disponível uma
nova política de incentivos fiscais. A Medida Provisória,
que institui o Rota 2030, foi assinada no dia 5 de julho,
exatamente dois dias antes do início do período em que
medidas como esta estão proibidas por conta das eleições
Em mais de um ano de discussões e incertezas, o
principal empasse ficou nas mãos dos representantes do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, gestor do programa, e do Ministério da Fazenda, que se opôs,
fortemente, à concessão desses incentivos e consequente
perda de arrecadação, e vetou o programa por várias vezes.
Da maneira que foi formatado, o novo programa prevê
concessão em créditos tributários de até R$ 1,5 bilhão
ao setor, por ano, em contrapartida pela previsão de R$ 5
bilhões em investimentos.

Este novo regime determina regras, diretrizes, incentivos, mas, também, metas à indústria automotiva pelos
próximos 15 anos, em três ciclos de revisões a cada cinco
anos, com mudanças durante a transição de ciclo. Com este
horizonte de mais longo prazo, as fabricantes terão mais
previsibilidade e segurança jurídica necessárias para que
toda a cadeia automotiva – montadoras, importadores,
fabricantes de sistemas e autopeças – possa planejar seus
investimentos e novas estratégias. A expectativa é de que,
desta forma, os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) sejam ampliados, permitindo melhorar a
competitividade da indústria automotiva nacional perante
o mercado global.
A nova política industrial tem, como objetivos, o estímulo à geração de inovação, por meio de investimentos
em P&D, a continuidade das ações para a melhoria da
sustentabilidade veicular, reduzindo emissões de CO2, do
consumo de combustível e da valorização dos biocombustíveis; evolução da segurança veicular e o aumento
da competitividade.

O Presidente da República, Michel Temer, assinou a MP que institui o Rota 2030 em
cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de representantes do Setor Automotivo.

Revista Dealer
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Antonio Megale,
Presidente da Anfavea
- Associação Nacional
dos Fabricantes de
Veículos Automotores,
e Alarico Assumpção
Júnior, Presidente
da FENABRAVE

“Rota 2030 determina regras, diretrizes,
incentivos, assim como metas à indústria
automotiva, pelos próximos 15 anos.”
Para Antonio Megale, Presidente da Anfavea Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores, a nova política é um grande marco
para o País. “Os veículos oferecidos no mercado serão cada vez mais eficientes, seguros e sustentáveis,
reduzindo as emissões de CO2 e melhorando o meio
ambiente e a qualidade de vida da sociedade. O País
ganha ao manter uma indústria automobilística ainda mais forte, capaz de competir no mercado mundial devido aos investimentos em P&D. E a indústria
passa a ter mais previsibilidade e segurança jurídica,
permitindo um planejamento adequado para continuar investindo no Brasil”, comemorou Megale.
Embora a MP tenha validade imediata, a partir de
sua assinatura, ela segue para o Congresso Nacional
para que, em até 120 dias, seja votada, mas Megale
não acredita em obstáculos. “Muitos deputados e
14
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senadores defendem a necessidade de uma política
industrial para o País e temos o apoio de vários deles.
Por isso, não acredito que tenhamos problemas para
a aprovação da MP”, conclui o Presidente da Anfavea,
descrevendo o apoio da Frente Parlamentar do Agronegócio, Frente Parlamentar da Eletromobilidade
e da Frente Parlamentar Mista da Distribuição de
Veículos Automotores e da Mobilidade.
É importante ressaltar que o Programa Rota
2030 não é obrigatório, mas, as empresas que
pretendem desfrutar dos incentivos precisam estar
habilitadas, assim como aconteceu no Inovar-Auto,
que teve duração de cinco anos, vigorando de 2012
a 2017.
A aprovação foi esforço conjunto de um Setor de
forte representatividade econômica nacional, ressalta o Presidente da FENABRAVE, Alarico Assumpção

Pilares do Programa
A Medida Provisória, assinada pelo
Presidente da República, Michel
Temer, que institui o Programa Rota
2030, estabelece uma nova política
industrial para o Setor Automotivo,
contemplando três medidas:

1
Compromissos para a comercialização
de veículos no País

2
Criação do Programa de Incentivo
à Inovação Tecnológica e ao
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva
de Veículos Automotores – Rota
2030 Mobilidade e Logística

3
Mecanismos para desenvolvimento
tecnológico da cadeia de autopeças

Júnior. “O Rota 2030 destaca o papel da coletividade
nessas negociações. A FENABRAVE esteve ao lado de
suas entidades congêneres durante toda a negociação com o Governo Federal, buscando o entendimento a respeito das necessidades e interesses do
Setor da Distribuição, diante de um programa de
extrema relevância para o desenvolvimento do Setor
como um todo”, destaca.

Segundo Assumpção Júnior, o Programa Rota
2030 tem todo o apoio da FENABRAVE, pois mantém
o setor automotivo nacional forte e em destaque no
mercado mundial. “Contudo, destaco a necessidade
de todo o nosso Setor da Distribuição de Veículos
estar preparado para as transformações que estão
por vir, para garantir o desenvolvimento das nossas
empresas”, aconselha.
Revista Dealer
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matéria de capa

A Habilitação
A nova política industrial automotiva estabelece, como primeira medida, que todas as empresas, fabricantes ou importadoras, que quiserem
comercializar veículos no Brasil, terão de firmar um compromisso de
cumprir metas de eficiência energética e segurança veicular, para,
depois, se habilitarem ao Rota 2030.
•

Eficiência Energética – As empresas precisarão aderir ao Programa
Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do Inmetro, e deverão manter a
meta alcançada no Inovar-Auto. Depois disso, a nova política exigirá
novo patamar de eficiência energética em 2023, representando mais
economia de combustível e redução de emissões de CO2. O Inmetro afere as medições oficiais de consumo e publica os números em etiquetas
fixadas nos carros.
Essa meta está em definição, mas, segundo a Anfavea, deverá ter uma
melhoria de 10% a 12% em relação ao patamar atual. Assim como no
Inovar-Auto, essa meta é a média dos índices de eficiência dos produtos
comercializados pelas empresas. O índice é medido em megajoule por
quilômetro (MJ/km).
Para veículos com motorização flex, o programa prevê um bônus de
desconto no IPI, para os modelos que obtiverem melhoria do consumo,
rodando com 100% de etanol.

•

Segurança Veicular – Os veículos, nacionais ou importados, licenciados no Brasil, terão de adotar novos equipamentos como itens de série,
de acordo com um cronograma que será estabelecido por meio de resoluções do Contran. Até 2027, todos os veículos deverão adotar sistemas
como tecnologias avançadas de assistência à direção, como frenagem
automática de emergência ou assistente eletrônico. Cada sistema de
segurança terá de ser listado na etiqueta veicular, junto com os dados
de consumo e emissões.
Embora muitos dos equipamentos incluídos no cronograma nem mesmo estejam homologados nos mercados maduros, como na Europa
e Estados Unidos, é preciso haver uma programação de implantação
para que o projeto tecnológico dos modelos já seja estruturado para tal
exigência futura. Pela primeira vez, o critério segurança veicular entra
em um programa de incentivo no Setor Automotivo.

Ao estarem habilitadas, as empresas da cadeia automotiva deverão
comprovar seus investimentos em P&D para que tenham sua contrapartida – desconto no Imposto de Renda Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a pagar. Investimentos considerados
estratégicos poderão gerar desconto adicional, tais como: manufatura avançada (4.0), conectividade, novas tecnologias de propulsão,
autonomia veicular e suas autopeças, nanotecnologia, pesquisadores
exclusivos, big data, sistemas de análise inteligência artificial, dentre
outros. O não cumprimento do compromisso, levará a pagamento de
multas de até 2% do faturamento da empresa.
16
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“Eficiência
energética e segurança
veicular são critérios
básicos para adesão à
nova política
industrial.”

As Autopeças
As autopeças também foram contempladas
na nova medida. A indústria instalada no
Brasil, que tiver de importar peças
que não sejam fabricadas
aqui, terão a alíquota de
importação reduzida a zero.
Atualmente, essa categoria
de peças paga 2% de imposto
de importação pelo regime
Ex-tarifário. Em contrapartida,
essas empresas deverão aplicar, em P&D, o
equivalente a estes 2%, por meio de fundos
já existentes ou de parcerias com instituições
de ciência e tecnologia, universidades,
organizações independentes, por exemplo.

Híbridos e Elétricos
O Governo Federal aproveitou o Rota
2030, também, para atualizar a tabela
de Imposto sobre Produtos
Industrializados, IPI, para
veículos híbridos e elétricos
passando do pico de 25%
para a faixa de 7% a 20%,
vigente a partir de novembro
de 2018. Desta forma,
esses modelos devem se
tornar mais atrativos ao mercado
brasileiro. Assim, veículos mais leves e
mais eficientes pagarão menos imposto.

Programação

Acompanhe a programação completa das 31 palestras, painéis,
workshops internacionais e mesas redondas que abordarão os assuntos
mais atuais que permeiam o Setor da Distribuição de Veículos

7 de agosto

20

HORÁRIO

SEGMENTO/TIPO

08h30 - 10h15

Reunião das marcas

PALESTRAS/ PALESTRANTES

AUDITÓRIO

08h30 - 09h45

Encontro do Vendedor
Geral - Workshop - Gestores

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

Flavio Meneghetti

08h30 - 09h45

Encontro do Vendedor
Geral - PNL

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

Embrapa

08h30 - 09h45

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

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

Assis Pires

08h30 - 09h45

Encontro do Vendedor
Pós-Vendas

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

Alencar Burti

09h45 - 10h15

Coffee-Break

10h30 - 12h30

Cerimônia Oficial de Abertura

Discursos e Premiações

Renato Ferrari

12h30 - 13h30

Palestra Magna
Geral

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

Renato Ferrari

13h30 - 15h00

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)

Sergio 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
Worshop

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

Alarico
Assumpção Jr.

15h00 - 16h15

Geral
Worshop

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

Flavio Meneghetti

16h15 - 17h15

Coffee-Break

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)

Sergio Reze

17h15 - 18h30

Autos, Comerciais Leves
Workshop

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

Flavio Meneghetti
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8 de agosto
HORÁRIO

SEGMENTO

PALESTRAS/ PALESTRANTES

AUDITÓRIO

08h30 - 09h45

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

08h30 - 09h45

Geral
Workshop

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

Alarico
Assumpção Jr.

08h30 - 09h45

Geral
Mesa Redonda

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

Waldemar Verdi Jr.

08h30 - 09h45

Geral
Workshop

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

Flavio Meneghetti

08h30 - 09h45

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

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

Sergio Reze

09h45 - 10h45

Coffee-Break

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)

Sergio 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)

Flavio 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

12h00 - 14h00

Almoço

14h00 - 15h15

Geral
Mesa Redonda

Novo modelo da distribuição de veículos - oportunidades e desafios
Moderador: Rodnei Bernardino de Souza (Itaú-Unibanco)
Debatedores: Bruno Portigliatti (FCU)
Sylvio Alves de Barros Netto (zFlow) e Valdner Papa (Fenabrave)

Flavio 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)

Sergio 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

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

Embrapa

15h15 - 16h15

Coffee-Break

16h15 - 17h30

Geral
Painel de Encerramento

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

Renato Ferrari
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O melhor momento
para novos negócios!
Além do conteúdo das palestras
e workshops, os participantes do
28º Congresso & ExpoFenabrave
terão acesso à maior feira de negócios do Setor
da Distribuição de Veículos da América Latina.
Em 8 mil m², mais de 50 empresas, entre seguradoras,
financeiras, empresas de consórcio, consultorias,
fabricantes de acessórios e equipamentos e
sistemas de tecnologia, apresentam seus serviços e
produtos destinados, especificamente, para o Setor.

24

Pelos corredores da feira, os
visitantes ainda encontrarão
as novidades da Auto Avaliar,
Canopus, Dealernet, Reweb, Syonet, Via Nuvem
dentre outras empresas que abrangem os mais
diferentes canais de geração de negócios para
as Concessionárias.

Pelo 11º ano consecutivo, o Itaú Unibanco é o Patrocinador Máster do evento e estará presente na
ExpoFenabrave, demonstrando suas ferramentas,
que facilitam o processo de vendas das Concessionárias, além de apresentar novidades ao público.

Assim como no ano passado, a área de exposições
está no mesmo pavimento da área de congresso,
oferecendo uma combinação ideal, facilitando o
trânsito entre visitantes e congressistas. Além disso,
a Programação do Congresso contempla intervalos
de até 1 hora entre as atividades, permitindo a visita
na área de exposições, facilitando os contatos entre
potenciais parceiros.

A 28ª edição da ExpoFenabrave recebe, também, a
B3 e a OLX como Patrocinadoras Ouro, e Chevrolet
e Embrapa como apoiadoras.

Serão dois dias de grandes oportunidades para
atualizar seus conhecimentos e ampliar a oportunidade de novos negócios.

Revista Dealer

Patrocinador Máster

“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.
De forma geral, nos primeiros meses do ano,
sentimos melhora de cenário e da renda
disponível, houve aumento do grau de confiança e,
consequentemente, da predisposição para contratar
um financiamento mais longo como o de um
automóvel. Também conseguimos ofertar crédito
de forma mais eficiente e com menor custo.
No primeiro trimestre deste ano, o Itaú Unibanco
cresceu mais que o mercado e atingimos o patamar
de R$ 3,2 bilhões em concessão de crédito para
que os clientes pudessem financiar seus veículos.
O número é 38,4% superior ao valor oferecido ao
segmento no mesmo período do ano passado.
Trabalhamos com a perspectiva de que veremos
crescimento e estamos prontos para atendê-lo.
Acreditamos que o setor de veículos vai continuar
acompanhando o crescimento da economia no
segundo semestre de 2018 e em 2019, mesmo
diante de um cenário desafiador. A equipe de
Macroeconômica do Itaú Unibanco prevê que o
PIB cresça 1,3% neste ano e 2,0% em 2019.

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. Ele
está mais eficiente e com novas funcionalidades,
como o acompanhamento em tempo real de
propostas enviadas e o envio de documentos por
um único canal. 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.
Esperamos que a nossa participação no evento e
o fortalecimento contínuo da nossa parceria com
a FENABRAVE siga abrindo espaço para que os
Concessionários aproveitem soluções e vantagens
inovadoras que ajudem a otimizar seus resultados.”

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.

Rodnei Bernardino de Souza
Diretor da Área de Veículos do Itaú Unibanco
Revista Dealer
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Patrocinadores Ouro

“A B3 sente-se honrada em participar
do 28º Congresso & ExpoFenabrave, um dos
mais expressivos eventos do segmento de
Distribuição de Veículos da América Latina.
Trabalhamos para viabilizar, conectar e
desenvolver os mercados, e temos aqui a
oportunidade de firmar, pela nona vez, o
nosso efetivo compromisso com a cadeia do
setor automotivo, oferecendo um portfólio
completo de produtos e serviços dedicado
ao mercado de financiamento, com
segurança e eficiência em todo processo.

[ 01 ] LOGO VERSÃO PADRÃO

É uma grande satisfação contribuir com
as discussões sobre inovação e estratégias
de aceleração desse segmento de
negócios em conjunto com a FENABRAVE,
uma importante parceira da B3 no
desenvolvimento econômico do Brasil.”
Marcos Vanderlei Belini Ferreira
Diretor Executivo da Unidade
de Financiamentos da B3

“Pela segunda vez consecutiva, a OLX é patrocinadora da
ExpoFenabrave. A participação mostra a importância do
segmento para a empresa e reforça o compromisso em
desenvolver o mercado de autos no Brasil. Com 39% do total
de páginas acessadas por quem busca um carro em todo o
País e a maior audiência da categoria - mais de 21 milhões de
usuários por mês -, a plataforma tem mais de 2 milhões de
carros anunciados mensalmente, com 5 vendas por minuto.
A presença da empresa na ExpoFenabrave é fundamental para
aproximação com o mercado, criação de parcerias estratégicas
e para trazer Concessionários que ainda não estão no ambiente
digital: a OLX é uma porta de entrada para aumentar muito mais
as vendas e o sucesso nos negócios, já que os profissionais que
anunciam na plataforma estão na maior vitrine de autos do País –
incluindo, também, caminhões, ônibus, utilitários, motos e peças.
Pensando em trazer cada vez mais visibilidade para anunciantes
e compradores de autos, a OLX traz uma grande surpresa
para a ExpoFenabrave: o lançamento do Autoshift, a nova
plataforma focada em carros. O site promove, ao comprador, uma
experiência exclusiva em carros, de maneira simples e intuitiva.”
Giselle Tachinardi
Diretora de Autos da OLX
26
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Apoiadores

“A agropecuária coloca, na malha de transportes
brasileira, 1,6 bilhão de toneladas por ano. 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.
Sem contar o papel cada vez mais determinante das
máquinas e implementos para a produção no campo.
Participaremos do Congresso & ExpoFenabrave pela
primeira vez e temos a expectativa de um debate muito
rico sobre a macrologística agropecuária brasileira!”

“A liderança é reflexo da atitude. Muita gente nos
questiona sobre qual é a fórmula do sucesso que
levou a Chevrolet à liderança do mercado. Credito isso
a 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. Tudo a ver com a
essência que permeia o debate do 28º Congresso
& ExpoFenabrave, ressaltando a necessidade de
aproveitarmos as novas ferramentas digitais, mas
lembrando que este fenômeno só reforça a necessidade
de trabalharmos ainda mais o relacionamento
humano. Afinal, o consumidor é o ator mais valioso
deste processo e para quem desenvolvemos nossos
produtos e serviços, visando a máxima eficiência”,

Evaristo Eduardo de Miranda
Chefe-Geral da Embrapa Territorial

Hermann Mahnke
Diretor de Marketing da Chevrolet Mercosul
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Expositores

ARLEI DIAS ADVOGADO – “Frequento os Congressos da
FENABRAVE há quase 30 anos, onde participo como advogado,
especialista em concessão de veículos automotores, e como
advogado de Associação de Marcas e de Concessionários. Já
tive o privilégio de participar como debatedor em mesas
temáticas, e fui privilegiado com a oportunidade de lançar
meus dois livros do setor, em congressos anteriores, o Direito
dos Concessionários e o Concessionário Legal. Nessa edição,
vou lançar o meu terceiro livro, A Lei das Concessionárias, que
atualiza a Rede em relação à aplicação da Lei Renato Ferrari.
Espero, para este Congresso, o sucesso que lhe é peculiar.”

AUTOFORCE – “Participar da ExpoFenabrave pela primeira vez é
um grande passo para nós. Temos a oportunidade de estreitar
laços com o Setor, de discutir novas tendências e de mostrar,
in loco, como nossa plataforma de marketing digital automotivo
e metodologia de Encantamento de Leads estão transformando
as vendas de veículos on-line. Ao visitar nosso estande, as pessoas
podem conhecer melhor cases de clientes, participar de palestras
e fazer uma imersão na nossa solução. A boa receptividade
do público é um indicativo de que participar da feira foi uma
decisão acertada. Com certeza, retornaremos no ano que vem.”
Tiago Cavalcanti Fernandes – CEO e Diretor de
Marketing e Estratégia da AutoForce

Arlei Dias dos Santos – Advogado, sócio principal
do Escritório Arlei Dias Advogados Associados

AUTO AVALIAR – “A Auto Avaliar é uma empresa brasileira, criada
em 2015, com presença em mais de 5 países, por meio 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, amplia a sua participação no Congresso &
ExpoFenabrave. 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 seminovos.”

BAITZ SOLUTIONS – “A Baitz Solutions participará, pela
primeira vez, da ExpoFenabrave, pois acredita no evento e no
potencial da entidade junto às Associações e Distribuidores.
Nossa expectativa é apresentar nosso portfólio, que conta com
soluções e serviços de Cloud, E-mail, Backup na Nuvem, Disaster
Recovery, Administração de Banco de Dados e Segurança da
Informação. Portfólio que tem apoiado nossos clientes a superar
os desafios do segmento, à medida que viabiliza a entrega de uma
infraestrutura robusta, performática e com alta disponibilidade.
Nosso time tem longa experiência na infraestrutura de TI
necessária ao segmento e trazemos conosco os melhores
parceiros e tecnologias disponíveis para que nossos clientes
se preocupem apenas com os resultados do seu negócio.”
Clodoaldo Baitz – Diretor

J.R Caporal – Presidente & CEO

BIG LOJA BRASIL - DEALER UP – “Estamos, pela primeira
vez, na ExpoFenabrave, preparados para apresentar nossos
serviços de inovação para todas as Concessionárias. Vamos
apresentar uma ferramenta de transformação digital para a
gestão das empresas: a DealerUp. Ela é a única que permite,
ao gestor, uma visão completa, porém, simplificada e intuitiva,
auxiliando no seu gerenciamento estratégico. A grande novidade
é que não há no mercado nenhuma solução igual a esta: um
aplicativo inteligente que coloca as empresas no século XXI.”
Marllon Mascena – Sócio-diretor de Integração
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GRUPO CANOPUS – “O Grupo Canopus tem mais de 40
anos de história, construída com credibilidade e parcerias
éticas, e se preocupa, constantemente, com a qualidade dos
produtos e serviços que oferece. Em 2018, o Grupo marca,
novamente, presença no maior evento do Setor da Distribuição
Automotiva da América Latina. Em seu stand, o grupo estará
representado pelo Consórcio CANOPUS, parceiro de longa
data do Setor, pela PasseCarros e, também, pela CANOPUS
SOLAR. A ExpoFenabrave tem, sempre, um impacto positivo
para o GRUPO CANOPUS. Além de ser um momento muito
importante para estar junto aos Concessionários, o evento
apresenta um grande potencial para novos negócios, e é uma
excelente oportunidade de estreitar relacionamentos.”
Marcos Cruz - Presidente Grupo CANOPUS

DEALERNET – “Há mais de 15 anos participando da
ExpoFenabrave, a Dealernet, nesta edição, apresentará o conceito
de Concessionária Inteligente, que permitirá mais eficiência
operacional e maior rentabilidade para a Concessionária.
Orquestrado pelo seu poderoso DMS, o DealernetWorfflow,
100% web e na nuvem, irá lançar, no evento, soluções inovadoras,
além de uma parceria internacional que amplia o portfólio de
produtos para o setor automotivo. Juntos, prontos para o futuro!”
Regis Braga – Sócio-diretor

CCM TECNOLOGIA – “A CCM Tecnologia acompanha,
há 25 anos, a transformação digital das Concessionárias.
Presenciamos ganhos de produtividade e reduções de custos
geradas pela tecnologia. A ExpoFenabrave é o melhor evento
para discutir as inovações do Setor. Somos líderes em nuvem
para Concessionárias, com mais de 1.200 delas em nossa
infraestrutura, de todas as bandeiras, DMS e bancos de dados.
Nosso portfólio abrange soluções de gestão de infraestrutura
e cibersegurança, gerenciadas por especialistas certificados.”
Tais Faria – Marketing

EASTMAN – “Em 2017, o evento de abertura, com a presença
de autoridades locais e nacionais, trouxe ainda mais prestígio
e atraiu um público bem selecionado ao evento. A indústria
automotiva voltou a contribuir para a economia do País e o
evento fomentou mais oportunidades para acessórios dentro
das Concessionárias. A ExpoFenabrave reúne o público ideal
para divulgarmos nossas soluções e atualizar nosso network.”
Igor Campiteli – Representante Comercial

followize
DBK – “A DBK | Dealership Brokers é a primeira empresa
dedicada, exclusivamente, à corretagem de Concessionárias de
veículos do Brasil. Lançada na última ExpoFenabrave, a DBK tem
ajudado Concessionários e compradores a fazerem negócios
em todo Brasil. No último ano, iniciamos a nossa operação
em SP e novos sócios, com vasta experiência no mercado
automobilístico, se juntaram à equipe da DBK. Esperamos
que esta edição da ExpoFenabrave reforce a nossa posição
inovadora no mercado e facilite a geração de novos negócios.”

FOLLOWIZE – “Em nosso segundo ano participando deste
evento, acreditamos que será possível ampliar os bons
resultados conquistados na edição anterior. Por isso, ampliamos
nosso espaço para apresentar cases de sucesso em vendas de
veículos no ambiente digital de Concessionárias que utilizam
o Followize, software de gestão de leads que simplifica e
padroniza o processo do atendimento à venda, possibilitando
uma análise detalhada do desempenho da equipe comercial
e ações de marketing de forma simples e objetiva.”

Ricardo Costin – Sócio da DBK

André Gil – Co-fundador
Revista Dealer
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GROWBIT – “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 e, nesse ano, traz novidades para Concessionárias
e montadoras. A empresa apresentará sua metodologia de
trabalho em seu stand, demonstrando o sucesso do seu
trabalho nas Concessionárias onde já atua. Inteligência artificial,
Data Science, CRM e Gestão Estratégica estarão em foco.”

KIA – “Em 25 anos de atividades ininterruptas na importação
e distribuição de veículos automotores no mercado interno,
a Kia Motors do Brasil participou de várias edições da
ExpoFenabrave, sempre com resultados muito positivos. Após
cinco anos de Programa Inovar-Auto, período em que o setor
ficou prejudicado com os 30 pontos percentuais adicionais
no IPI, agora a nossa empresa tem chances reais de voltar
ao crescimento, sobretudo, com a ampliação da Rede de
Concessionárias. Daí a importância de nossa participação na
ExpoFenabrave, fórum que reúne os principais empresários
da cadeia de Distribuição Automotiva do País, a quem temos
a mostrar uma das linhas mais completas de veículos”.
Ary Jorge Ribeiro – Diretor de Vendas da Kia Motors do Brasil

Fabian Matos – Diretor Administrativo

INFOCAR – “Ter informação é sempre o melhor negócio, por
isso, vamos levar nossa expertise de 18 anos no mercado de
informações veiculares para a ExpoFenabrave 2018! Levaemos
ferramentas para prospecção e análise veicular, que agilizam
processos e elevam a produtividade das Concessionárias.
Como pioneira neste segmento, a Infocar tem tudo o que o
Concessionário precisa em informação veicular. Destacamos,
em nosso portfólio, as informações veiculares com base de
leilão própria e nosso software de inteligência de marketing,
que oferece todo o direcionamento para a força de vendas.”

LINX – “A Linx já participa do Congresso e ExpoFenabrave
há muitos anos, e acredita que a feira é um momento muito
importante para estreitar o relacionamento com clientes,
mostrar evoluções de produto e novos processos que ajudam
o cliente a melhorar a performance da Concessionária. Este
ano, serão apresentadas novidades em nossas soluções de
softwares para a gestão, redução de custos de infraestrutura
e novos canais de prospecção e geração de vendas.”
Homero Giuseppe Legnaghi Filho – Diretor
do segmento Automotivo na Linx

Viviane Dias – Gestão Comercial
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ISOFLEX – “Estamos em nosso sexto ano de participação
na ExpoFenabrave. A edição anterior nos trouxe muitas
expectativas positivas em relação à retomada do crescimento
do setor automobilístico e, de fato, foi um ano de muito
rendimento. Contamos com a presença de nossos clientes em
nosso estande na edição 2018, e esperamos mostrar novas
oportunidades de melhorias na gestão de Concessionárias
e oficinas no mercado nacional e internacional.”

NBS INFORMÁTICA – “Participamos da ExpoFenabrave todos os
anos. Visamos a feira como um momento decisivo para prospecções
e novos negócios, com a oportunidade de demonstrar produtos
e serviços a novos clientes e de estreitar o relacionamento com os
que já são da nossa carteira. Atuamos no mercado desde 1992, com
Gestão de Concessionárias de Veículos e Autopeças, por meio do
desenvolvimento de softwares de gestão empresarial. Oferecemos
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 o que há de
melhor no mercado, unindo tecnologia avançada a um custo de
implementação e de pós-vendas dentro da realidade do cliente.”

Carolina Wolfart Hartmann – Diretora de Marketing

Antônio Carlos Orione – Diretor Comercial

Revista Dealer

Soluções para Gestão Visual

:

Expositores

MAGIC BRAZIL – “A Magic Brazil participa da ExpoFenabrave há
quatro anos. Esperamos, para a edição de 2018, divulgar nossos
produtos aos expositores e visitantes da feira, almejando o
crescimento de mercado da Magic Brazil. 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.”

SANCES SISTEMAS – “DMS e Consultoria faz tudo pensando
em você, Concessionário! Atender a toda a cadeia de
Distribuição de Veículos e caminhar com os Concessionários
em direção à excelência. Foi assim que surgiu a Sances.
Desenvolvemos o Turbo DMS, único sistema específico para
Concessionárias, pensando 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.”
César Dias – CEO da Sances

Luiz Carlos Kruger – Diretor Comercial

REACHLOCAL – “Na quarta edição em que a ReachLocal
participa da ExpoFenabrave, esperamos encontrar ‘decisores e
influenciadores’ do mercado de autos para os quais apresentaremos
uma solução completa para o mercado, o ReachLocal Auto.
Solução de ponta a ponta, que integrada com anúncios online,
permite o aumento da conversão, pautada na mobilidade e
agilidade na troca de informações entre o cliente e o vendedor.”

SUPPORT INFORMÁTICA – “Esta é a segunda vez da Support
na ExpoFenabrave e temos a expectativa de encontrar
clientes e prospects para apresentar a versão WEB de nossa
solução DMS: o SINC - uma poderosa ferramenta de gestão,
com décadas de contínuo aperfeiçoamento, para diversas
bandeiras automotivas. Demonstraremos a versão WEB
dos módulos vendas de novos e seminovos, pós-venda,
CRM, aplicativos mobile e business intelligence. Além de
proporcionar excelência e resultados, estabelecer uma
verdadeira parceria é o nosso diferencial. Visite nosso stand!”
João Henrique Foganholi – Diretor Executivo da Support

Rodrigo Esteves Roque – Gerente de Vendas | Automotivo

REWEB – “Em sua sexta participação na ExpoFenabrave, a Reweb
consolida, ainda mais, a sua marca no segmento automotivo
no Brasil. Presente em mais de 8 países da América Latina, a
empresa é uma referência em marketing digital de performance,
pioneira em entregar resultados reais e mensuráveis para os
seus clientes. A Reweb traz três novidades para a feira que
prometem ser tendência nos próximos anos, consolidando
a sua posição, o potencial criativo e o compromisso em
entregar somente o que há de melhor para o mercado.”
Filipe Ruga Ardenghi – Diretor Nacional de Vendas
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SYONET CRM – “Com 15 anos de mercado e mais de 1.300
clientes no Brasil, a Syonet desembarcou na Argentina, Chile,
México e, em 2019, estará nos EUA, se consagrando como a
melhor solução de CRM & Gestão de Leads para o segmento
automotivo. Este ano, o destaque é nosso produto Global o Syonet
Leads 360: Plataforma de CRM, Gestão de Leads e Marketing
Digital. Outros destaques são o Percurso/custo dos vendedores
externos via GPS, Soluções Móbile(APP) , conectividade e
processos de relacionamento que as montadoras exigem.”
Isac Alves de Campos – Diretor Nacional
de Projetos e Novos Negócios

WIER GERADORES DE OZÔNIO – “As expectativas para nossa
primeira participação na ExpoFenabrave são excelentes. Esse
contato com as maiores empresas do setor automotivo fortalece
a nossa essência de apresentar soluções que inovam o meio de
produção. Durante nossa presença na feira, apresentaremos, ao
mercado, nossa solução para oxi-sanitização automotiva, o gerador
de ozônio OZ kronos, um equipamento capaz de oferecer mais
performance e rentabilidade para Concessionárias que procuram
autonomia em seus serviços. Uma tendência criada pela Wier.”
Bruno Mena Cadorin – CEO

TOYOTA – “A Toyota prima por uma relação pautada pelo
respeito, transparência e confiança com seus Concessionários.
Enxergamos a Fenabrave como um canal para aprimorar
nosso diálogo com esses empresários, servindo, também, de
catalisador das expectativas em relação ao mercado e à marca.
E é, justamente, priorizando o diálogo, franco e aberto, que
incentivamos e participamos, ativamente, do 28º Congresso
& ExpoFenabrave, pois é um meio pelo qual podemos
aportar nosso constante e ativo apoio às atividades de nossos
distribuidores e sua importância inegável para o sucesso que a
marca e seus modelos vêm obtendo no território nacional”.
Ricardo Bastos – Diretor de Relações Públicas
e Governamentais da Toyota do Brasil

VIANUVEM – “Esta será a nossa terceira participação no evento
e, desde o lançamento da Vianuvem, fazemos questão de estar
presentes. Temos uma expectativa alta para esta edição, pois
aumentamos as funcionalidades da nossa plataforma e o mercado
também vem se recuperando bem no último ano. 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.”
Fredy Evangelista – CEO

WINGS INTERNATIONAL GROUP – “A WINGS atua no
mercado oferecendo produtos com padrão de conforto e
tecnologia, integrando, de forma inteligente, o usuário e
veículo. Já participamos de edições anteriores e, este ano, a
expectativa que temos é trazer, para a feira, o VAI, um sistema
de inteligência artificial que vai transformar as Concessionárias
em um negócio do futuro, trazendo conveniência para
seu cliente, assertividade no pós-vendas e uma forma de
se comunicar com o cliente, jamais experimentada.”
João Marcelo Barros – Diretor

TONS DE VERDE – “A Metalivros lançará o livro do Dr. Evaristo
de Miranda, Tons de Verde, que apresenta um sólido panorama
de sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro. O autor, da
Embrapa, revela ser o Brasil o que mais preserva a vegetação nativa
das áreas rurais, que expande o plantio direto mecanizado, que
pratica a intensificação tropical, que faz bom uso de defensivos
agrícolas, que recicla e que expande as florestas plantadas. No dia
8, à tarde, o autor dará autógrafo para os interessados pela obra.”
Evaristo de Miranda – autor do livro e
Chefe-Geral Da Embrapa Territorial

Também participam da ExpoFenabrave 2018:
BNDES, SERPRO, Abac, e Petronas
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Anfitriã do Evento

É preciso ter consciência da necessidade
de mudanças para se adaptar ao futuro,
que prevê constantes e aceleradas
transformações para o Setor da Distribuição
de Veículos em todo o mundo. Num
mundo cada vez mais digital, contudo,
os relacionamentos humanos tornam-se
a essência de negócios de sucesso. Por
essa razão, o tema do 28º. Congresso &
ExpoFenabrave e o conceito do estande
da anfitriã é: “RESILIÊNCIA! O Mundo é
Digital e o Relacionamento é Humano”.
Para atrelar todos esses conceitos, a figura da
águia será utilizada no estande, como um dos
melhores exemplos de resiliência na natureza
pois, para continuar a viver, se vê obrigada
a se renovar, tomando consciência de suas
fraquezas e do que é necessário transformar.
Como em todos os anos, este será um
ponto de encontro dos congressistas
durante o evento, onde o visitante terá, à
sua disposição, todo o apoio e atendimento
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da equipe da FENABRAVE, além de poder
conhecer, com mais profundidade, as
ferramentas disponíveis aos associados,
como a Universidade Web Fenabrave, DMP
- Dados de Mercado Personalizados, Revista
Dealer e PAC - Programa de Administração
Cooperada, bem como o tradicional
espaço International Lounge, destinado
a receber as delegações estrangeiras.
Este ano, a Universidade Web Fenabrave
terá um estúdio, localizado próximo ao
estande da FENABRAVE, e onde acontecerão
entrevistas que serão, posteriormente,
disponibilizadas online para seus assinantes.
Esperamos por você no stand da FENABRAVE!

Financiamento
de Veículos Itaú.
Mais motivos
para o seu cliente
comprar com você_
Com o Financiamento de Veículos Itaú,
você e seu cliente contam com diversos
£¦¯¦§ø¤ª°´¤°®°±³¦¤
ª¦¯µ¦
µ³°¤¢¤¦³µ¢¦Ï¯¢¯¤ª¢®¦¯µ°¥¦´¦³
´
e acessórios.
Saiba mais: itau.com.br/veiculos
Sujeito à análise de crédito.

Itaú. Feito para você.

