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ENTREVISTA 
O Deputado Federal, Herculano Passos, comenta as 
principais conquistas e o trabalho desenvolvido ao longo 
de dois anos da FREMOB – Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Setor da Distribuição de Veículos Automotores e 
da Mobilidade, a qual é presidente.

Com a ampliação da conectividade 
e a popularização de smartphones, 

a tecnologia mobile se tornou 
um meio para ligar cada vez mais 

pessoas a produtos e serviços. 
Entenda como fazer desta 

tecnologia uma aliada na geração 
de negócios em sua concessionária.

A ERA DO  
MOBILE!

Saiba mais sobre o segundo maior evento 
da Distribuição Automotiva do mundo.



Empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial,

a B3 nasce para integrar o mercado e potencializar negócios.

B3. Somos Brasil. Somos Bolsa. Somos Balcão.

B3. INTEGRAMOS
PARA POTENCIALIZAR.

B3: o resultado da combinação entre
a BM&FBOVESPA e a CETIP.

Saiba mais em B3.COM.BR
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4 Revista Dealer

Por Alarico Assumpção Júnior

Confiantes na vitória! 

certo que temos enfrentado um mar revolto e com marés que nos impõem difíceis manobras. 
Mas, como dizem os especialistas, mares calmos não revelam bons marinheiros. Muitas vezes, 
precisamos enfrentar tormentas para que possamos reunir forças para realizar mudanças que, 
em tempos mais brandos, não teríamos estímulo para concretizar. No entanto, é certo que seja 
qual for a condição do mar, é preciso saber para onde queremos ir, em qual porto pretendemos 

chegar. Para isso, é necessário ter Confiança em nós, como empresários e capitães de nossas embarcações/empresas, 
capacitando nossa tripulação/equipe para que possa realizar as manobras certas, no tempo certo, talvez descobrindo 
atalhos ou caminhos até um pouco mais longos, porém, melhores, para que possamos seguir ao destino desejado 
que, no nosso caso, é vencer no Setor da Distribuição de Veículos Automotores.

É preciso acreditar que contamos com a tecnologia adequada, com as pessoas mais capacitadas e com infor-
mações importantes para que possamos desviar ou enfrentar as tormentas que possam surgir em nosso plano de 
navegação até que encontremos mares mais calmos e seguros para avançar 
em nossos propósitos.

Assim foi concebido o 27º Congresso & ExpoFenabrave, um evento 
que não pretende apenas se consagrar entre os maiores do nosso setor no 
mundo, mas continuar sendo a bússola ideal a ser seguida pelas Associações 
de Marca e seus Concessionários na busca de destinos vitoriosos para cada 
segmento automotivo, independente das intempéries que possam enfrentar.

O tema do evento: “CONFIANÇA. É preciso acreditar para vencer!” 
traduz tudo o que pretendemos levar aos participantes do evento, ao refirmar 
a necessidade de termos Confiança em nós mesmos, em nossas equipes, em 
nosso setor e, acima de tudo, em nossos propósitos e em nosso País. 

Ainda que tenhamos que enfrentar adversidades, é preciso acreditar na 
vitória. É preciso acreditar que podemos, com as informações e escolhas 
corretas, transformar nosso modelo de negócio em empresas mais rentáveis, modernas e seguras. Da mesma forma, 
devemos acreditar que também podemos transformar nosso país, com opções políticas e condutas corretas, e que 
já o fazemos ao gerar milhares de empregos e riquezas, administrando nossas empresas com tamanha confiança e 
dedicação, sobrevivendo a mares revoltos e imensamente desafiadores. 

Espero que a grande maioria das Redes estejam presentes ao 27º Congresso & ExpoFenabrave, como parte 
desta embarcação que nos levará a novas e importantes conquistas para o nosso setor. 

Acompanhe, nesta edição especial da Revista Dealer, a Programação Oficial do nosso Congresso, os principais 
destaques de produtos e serviços oferecidos pelos participantes da ExpoFenabrave, além de temas relacionados e 
fundamentais ao nosso segmento, o trabalho constante e a forte atuação da FREMOB, assim como os avanços da 
era mobile, que promete revolucionar a forma de realizar negócios em nosso setor.

Boa leitura e ótimos negócios!

editorial

É

Alarico Assumpção Júnior – Presidente da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores – e da ALADDA- Associación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores
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As principais conquistas e o trabalho realizado pela da 
FREMOB – Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor 
da Distribuição de Veículos Automotores e da Mobilidade, são 
apresentadas pelo Deputado Federal Herculano Passos.
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entrevista

A FREMOB – Frente Parlamentar Mista em Defesa 
do Setor da Distribuição de Veículos Automotores 
e da Mobilidade completará, em setembro deste 
ano, dois anos de forte atuação em Brasília. 
Com 238 participantes, entre Deputados e 
Senadores, a FREMOB conta com o apoio de 
quase metade dos Deputados Federais.

O presidente da Frente Parlamentar, o Deputado 
Herculano Passos, conta que a FREMOB foi criada 
em um momento em que a economia brasileira 
refletia, diretamente, na capacidade das empresas 
do setor em manter suas atividades, resultando em 
perda de arrecadação, empregos e, principalmente, 
na geração de riquezas para o Brasil.

Frente Parlamentar  
atua em defesa do  
setor e da mobilidade!

Deputado Herculano Passos

A atuação desses parlamentares, em Brasília, já traz 
resultados significativos. Para entender um pouco 
mais sobre a atuação da FREMOB e suas conquistas, 
a Revista Dealer entrevistou o presidente da Frente 
Parlamentar, o Deputado Herculano Passos, que 
também preside a Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Turismo, a Frente Parlamentar Mista 
dos Municípios, Prefeitos e Vice-prefeitos, do 
Grupo Parlamentar Brasil-China, além de atuar 
como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista 
da Infraestrutura e como diretor do Conselho 
Consultivo da Frente Parlamentar pela Qualidade 
da Hotelaria Brasileira da Câmara dos Deputados.
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Revista Dealer – O que o motivou a formar e 
presidir a FREMOB - Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Setor da Distribuição de Veículos 
Automotores e da Mobilidade?
Herculano Passos – O objetivo das Frentes Parla-
mentares é trabalhar em defesa do setor que repre-
sentam. A Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Setor da Distribuição de Veículos Automotores e 
da Mobilidade foi criada em um momento em que 
os problemas na economia brasileira começavam a 
refletir na capacidade das empresas de manter seu 
faturamento, sua produção e, consequentemente, 
seus funcionários.

Desde que o Brasil ingressou na era do automó-
vel, ainda no Século passado, o setor automotivo 
tem contribuído, consideravelmente, com a geração 
de riquezas e de empregos no nosso País. Por isso, 
a atuação dos membros da FREMOB, dentro do 
Congresso Nacional, é para que o setor se fortaleça 
e não perca seu poder de gerar emprego e renda.

Revista Dealer – Em sua avaliação, qual a 
importância desta Frente Parlamentar, tanto 
para a Distribuição de Veículos como para  
a Mobilidade?
Herculano Passos – A aprovação ou rejeição de 
propostas que tramitam no Congresso Nacional 
podem ter impactos profundos em setores relacio-
nados aos temas dessas propostas. Dessa forma, se 
um projeto que prejudica o Setor de Distribuição 
de Veículos é aprovado, pode trazer impactos 
econômicos negativos, piorando a atual situação 
desse segmento. Nossa atuação pela FREMOB é 
assegurar que esse resultado seja o mais positivo 
possível para os distribuidores.

Também trabalhamos dessa forma com as 
propostas que dizem respeito à mobilidade, que 
está, diretamente, ligada ao setor de distribuição, 
responsável por oferecer, às pessoas, veículos in-
dividuais e coletivos que facilitem suas vidas, em 
especial nos grandes centros urbanos.

Revista Dealer – A geração de empregos e 
participação do Setor da Distribuição de Veículos 
no PIB é preocupação constante da FREMOB?
Herculano Passos – O recuo nos negócios e nas ven-
das de automóveis retraiu investimentos, esfriou 
ainda mais a economia, comprometeu as operações 
das concessionárias e aumentou o desemprego. 
Uma das principais preocupações da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da Distribuição de 
Veículos Automotores e da Mobilidade é proteger 
esta cadeia geradora de riqueza, responsável por 
305 mil empregos diretos e por 3,5% do Produto 
Interno Bruto do País.

Quando um setor da economia é afetado 
negativamente, toda a sociedade é afetada, prin-

cipalmente, com a redução da oferta de empregos 
e da arrecadação de impostos. E, como o bom 
desempenho desse setor está diretamente ligado à 
capacidade de compra das pessoas, os deputados 
e senadores da Frente também estão empenhados 
em aprovar as reformas necessárias à retomada da 
nossa economia.

Revista Dealer – De que forma avalia que o Setor 
da Distribuição de Veículos colabora para a 
Mobilidade, principalmente, nos grandes centros?
Herculano Passos – Ao contrário do que alguns 
imaginam, o setor de veículos contribui, e muito, 
para a mobilidade, facilitando 
o acesso de deslocamento de 
cargas e pessoas em todo o 
País. Por meio da geração de 
riquezas, empregos e da oferta 
cada vez mais democrática de 
veículos a diversas camadas da 
sociedade, o Setor da Distri-
buição de Veículos participa, 
sob variadas formas e meios, 
do transporte e deslocamen-
to de milhares de pessoas e 
volumes de cargas no Brasil, 
seja por meio de rodovias, do 
acesso aos portos e aeroportos 
ou mesmo nos grandes centros 
e áreas rurais. 

O próprio Ministério dos 
Transportes reconhece que 
o modal de transporte mais 
importante e representativo 
para a economia nacional é 
o terrestre, que acontece por 
meio dos caminhões, que são 
responsáveis por transportar 
cargas diversas entre pontos 
de todo o Brasil, assim como 
para os portos e aeroportos, 
atingindo, inclusive, o cam-
po, onde nenhum outro meio 
atinge. Também os ônibus, 
utilizados para viagens ou 
pelo transporte público, são 
advindos desse setor, e não 
podemos deixar de mencio-
nar o crescimento da utilização das motocicletas, 
seja para transportar pessoas nos grandes centros 
e áreas rurais, sendo altamente utilizadas no 
campo, como para atender ao transporte rápido 
de itens essenciais à população, como malotes e 
encomendas, e até mesmo, atualmente, utilizadas 
pelo serviço público como a própria polícia, para 
fazer patrulhas e atender a população em curto 
espaço de tempo. 

“A aprovação 
ou rejeição de 
propostas que 
tramitam no 

Congresso Nacional 
podem ter impactos 

profundos em 
setores relacionados 

aos temas dessas 
propostas. Dessa 

forma, se um projeto 
que prejudica o Setor 

de Distribuição de 
Veículos é aprovado, 
pode trazer impactos 

econômicos 
negativos, piorando 

a atual situação 
desse segmento.”
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Já os carros de passeio são, notadamente, não 
apenas uma representação da melhora de qualidade 
de vida dos contribuintes, como uma alternativa ao 
transporte, individual ou compartilhado, em detri-
mento de um transporte público ainda ineficiente 
e ineficaz em grande parte do País.

Os parlamentares membros da Frente Par-
lamentar também reconhecem que o Setor da 
Distribuição de Veículos, pela arrecadação de im-
postos advinda dessa atividade, auxilia a ação dos 
governos, que obtém recursos que podem e devem 
ser investidos na melhoria contínua das vias públi-
cas, das estradas e dos meios de transporte público, 
como ônibus, trens e metrô.

Revista Dealer – Como avalia a atuação da 
FREMOB na defesa ou combate de projetos 
ligados aos setores que representa?
Herculano Passos – Nós temos nos debruçado sobre 
Projetos de Lei que possam preservar e aprimorar 
os investimentos realizados por este setor que muito 
colabora com o Produto Interno Bruto brasileiro. 
A pauta do setor é acompanhada de perto por téc-
nicos legislativos, que diligenciam essas propostas 
e analisam estratégias para que a tramitação resulte 
positivamente. A parte de articulação política para 
esses resultados é feita pelos parlamentares que 
compõe a Frente. 

Revista Dealer – Existem projetos que podem ser ou 
já estão sendo propostos pela FREMOB? 
Herculano Passos – Os projetos de lei e demais 
proposições, normalmente, vêm do setor que as 
Frentes Parlamentares representam. Nesses dois 

entrevista

“Por meio da geração de riquezas, 
empregos e da oferta cada vez mais 

democrática de veículos a diversas camadas 
da sociedade, o Setor da Distribuição de 

Veículos participa, sob variadas formas e 
meios, do transporte e deslocamento de 
milhares de pessoas e volumes de cargas 
no Brasil, seja por meio de rodovias, do 

acesso aos portos e aeroportos ou mesmo 
nos grandes centros e áreas rurais.”

anos de atividade, trabalhamos com a apresentação 
de emendas, substitutivos e outras ferramentas 
legislativas e nos colocamos à disposição para a 
elaboração de projetos específicos.

Revista Dealer – Atualmente, a FREMOB conta 
com quase 238 participantes, entre deputados 
e senadores. Com seu fortalecimento, atuação e 
representatividade, acredita que a Frente poderá 
contar com a adesão de mais parlamentares? 
Herculano Passos – Esse é um número bastante ex-
pressivo. Faz parte da FREMOB quase metade dos 
deputados da Câmara Federal. No entanto, quanto 
mais o setor se projeta e as entidades representativas 
se aproximam do parlamento, maior a possibilidade 
de adesão de novos membros.

Revista Dealer – Quais são os principais 
benefícios, tanto para o Setor da Distribuição 
de Veículos, como para o Consumidor, com a 
rejeição do PL 1.167/15, que pretendia manter 
as garantias do veículo, independentemente da 
realização de revisão em oficina credenciada  
pelo fabricante?
Herculano Passos – Se esse projeto de lei fosse 
aprovado, o consumidor poderia comprar um 
carro novo, revisá-lo em qualquer oficina fora da 
rede credenciada e ainda assim manter a garantia 
do veículo. 

Ocorre que a garantia oferecida pela indústria 
automobilística serve como proteção à própria 
marca do fabricante, que precisa zelar pela repu-
tação de seus produtos. Portanto, ao se compro-
meter com o reparo ou a troca de peças dentro de 
um prazo preestabelecido, o fabricante precisa 
ter certeza de que o veículo esteja sendo utiliza-
do conforme as especificações e recomendações 
técnicas. Vincular a garantia ao cumprimento de 
um cronograma de revisões periódicas em oficinas 
credenciadas é a forma que o fabricante tem de 
se assegurar de que o defeito não foi causado por 
mau uso ou por reparos malfeitos por profissionais 
não habilitados.

Já a preocupação com o consumidor é ainda 
mais séria, pois envolve risco de morte. Nas oficinas 
credenciadas, os profissionais são treinados pelas 
marcas para as quais trabalham, ou seja, são os mais 
indicados para dar manutenção ou consertar os veí-
culos produzidos por aquela montadora. Assim, o 
risco de uma revisão feita em qualquer oficina, com 
profissionais com menos treinamento e competên-
cia, pode custar a vida de pessoas. 

Faça parte do time
Liberty Seguros.

libertyseguros.com.br

A Liberty Seguros tem os melhores seguros

e assistências exclusivas para Auto, Vida e Residência.

Com a Liberty Seguros, está tudo bem.

Liberty Seguros S.A. CNPJ 61.550.141/0001-72. Código SUSEP da Seguradora: 
518-5. Processo SUSEP Auto: 15414.100331/2004-96. O registro deste plano 
na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua 
comercialização. 
Ouvidoria: acesse o site www.libertyseguros.com.br, em que é possível postar 
seu recurso. Se preferir, o recurso também poderá ser feito pelo e-mail 
ouvidoria@libertyseguros.com.br ou pelo telefone 0800-740-3994.

LIBERTY 
AUTO
Leva e Traz o carro
da revisão

# E S T A T U D O B E M
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Revista Dealer – Qual foi a atuação da FREMOB 
para a constituição das Medidas Provisórias que 
tratam do Refis? E qual sua avaliação sobre o 
resultado final?
Herculano Passos – Eu apresentei emendas para cor-
rigir partes dos textos das duas Medidas Provisórias 
do Refis editadas esse ano. Uma das alterações 
propõe mudar a taxa de juros das prestações men-
sais de Selic para IGPM. A alta taxa de juros Selic, 
proposta no texto enviado pelo governo, impede a 
adesão de muitas empresas. Usar o IGPM atende 
à finalidade da norma e contribui para evitar a 
desistência de muitas empresas.

Também propus tirar do texto original o art. 
12, que proíbe o pagamento ou o parcelamento de 
dívidas decorrentes de processos de autuação ou 
incriminação com aplicação de multa. Essas são as 
dívidas que têm os juros mais altos e o programa de 
parcelamento torna-se menos eficaz se os débitos ver-
dadeiramente relevantes não puderem ser incluídos. 

O texto da Medida também determina que, 
para poder se manter no Programa de Refinancia-
mento, o devedor terá que pagar em dia as parcelas, 
além de todos os débitos com a União (vencidos 
após 30 de abril) e as obrigações com o Fundo de 
Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Acredito 
que a adesão ao Programa demonstra um esforço 

por parte dos empresários para a regularização de 
suas contas perante o fisco e não pode ser vincula-
da a outros pagamentos para a sua permanência. 
Essas mudanças só terão validade, se aprovadas 
pelo Congresso durante a tramitação da Medida.  
No entanto, da forma como ela está agora, já tem 
força de lei e os devedores têm até o dia 31 de agosto 
para aderir.

Revista Dealer – O Projeto de Lei 3.245/15, que 
trata sobre a habilitação para conduzir veículos 
motorizados de duas rodas, também conta com 
a atuação da FREMOB. Qual é o trabalho 
conduzido pela Frente Parlamentar com relação 
a este tema?
Herculano Passos – Essa proposta pretende dividir em 
três subcategorias o tipo de habilitação para motos, 
variando de acordo com a potência:

A1 – para veículos de até 300 cilindradas;
A2 – para veículos de até 700 cilindradas; e
A3 – sem restrição de cilindrada.
Essa proposta foi aprovada na Comissão de 

Viação e Transportes, e agora estamos em tratativas 
com o relator da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços para 
que ela seja rejeitada. Acreditamos que esse projeto 
impede o motorista de conduzir e, consequente-
mente, comprar um veículo de duas ou três rodas 
por determinado período. Isso porque ele precisará 
cumprir tempo de habilitação e se submeter a novo 
processo de habilitação para passar para uma cate-
goria que permita pilotar uma moto mais potente.

O Código de Trânsito Brasileiro não faz qual-
quer distinção de cilindradas de veículos para que 
os habilitados na categoria “B” possam conduzir 
determinada motorização. Então, não faz qualquer 
sentido que os condutores da categoria “A” sejam 
submetidos à restrição de conduzir veículos de 
determinada cilindrada.

Revista Dealer – Qual a importância da 
preservação da Lei Renato Ferrari (Lei No. 
8132/90) para a FREMOB e, em sua avaliação, 
o que esta Lei representa para o equilíbrio das 
relações entre montadoras e concessionárias?
Herculano Passos – A nós, parlamentares, ela dá 
parâmetros para entender as necessidades do setor, 
uma vez que baliza as relações entre fabricantes e 
distribuidores de veículos. Sem essas regras disci-
plinadoras, a balança pode pender para o lado do 
mais forte, como já aconteceu no passado, por isso, 
ela deve ser mantida.

“A preocupação com 
o consumidor é ainda 

mais séria, pois envolve 
risco de morte. Nas 

oficinas credenciadas, 
os profissionais 

são treinados pelas 
marcas, ou seja, são os 

mais indicados para 
dar manutenção ou 

consertar os veículos 
produzidos por 

aquela montadora.”
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entrevista

Revista Dealer – Qual a importância das Reformas 
da Previdência e Trabalhista para o Setor da 
Distribuição Automotiva, para a Mobilidade e 
para todo o País?
Herculano Passos – A economia brasileira vem 
passando por anos de pífio crescimento do PIB, 
resultado da adoção, no início desta década, de um 
modelo econômico que teve, como consequência 
mais dramática, a queda da renda per capita em 
9%, em três anos. Pelas projeções de mercado, 
só em 2021 vamos recuperar o nível anterior, 
completando oito anos sem crescimento de renda. 
No mesmo período, a renda média mundial terá 
crescido, aproximadamente, 20%. Neste cenário, 
todo o País é afetado, passando pelos setores 
econômicos, atingindo diretamente a população 
e prejudicando sobremaneira qualquer tipo de 
investimento, seja na área pública ou privada. Por 
isso, reformas são necessárias.

A Reforma Trabalhista tem como principal 
objetivo a modernização das relações laborais. Ela 
está baseada na flexibilização das rígidas normas 
hoje estabelecidas pela CLT e decisões do Tribunal 
do Trabalho. A proposta cria alternativas, como o 
trabalho intermitente, e estipula a possibilidade de 
negociação entre empresa e sindicato para flexibili-
zar situações existentes e atender às necessidades de 
uma economia moderna. Essas mudanças, somadas 
à terceirização, já aprovada pelo Congresso, criam 
espaço para aumentar a eficiência e competitividade 
das empresas, o que deverá levar a uma maior oferta 
de emprego.

A Reforma da Previdência Social é urgente, 
porque o modelo existente é deficitário, uma vez 

que está em conflito com a dinâmica demográ-
fica, que nos mostra uma expansão do número 
de idosos mais rápida que a dos trabalhadores na 
ativa. A aposentadoria precoce, conjugada com a 
elevação sistemática da expectativa de vida, é uma 
equação que leva à insolvência do sistema, como 
vem acontecendo no Brasil. O sistema nacional 
tem, ao menos, dois defeitos inaceitáveis. Primei-
ro, permite a aposentadoria precoce, que conduz, 
igualmente, a um número insuficiente de anos de 
contribuição; Segundo, é abundante em isenções 
e privilégios inconcebíveis do ponto de vista do 
necessário equilíbrio financeiro. A proposta que 
tramita no Congresso Nacional aumenta a idade 
mínima para a aposentadoria e enrijece as regras 
para isenções e privilégios. São mudanças que 
podem contribuir para a retomada da economia, 
mas que eu ainda analiso com muita cautela, uma 
vez que afeta diretamente a vida dos trabalhadores, 
em especial aqueles que já contribuíram durante 
uma vida toda no mercado de trabalho.

Revista Dealer – Nos últimos anos, o Brasil tem 
vivido sob os efeitos de intensas crises política 
e econômica. De que forma acredita que a 
classe política possa contribuir para que as 
crises arrefeçam, cedendo lugar à retomada do 
crescimento do País?
Herculano Passos – A nós, cabe manter o parlamento 
funcionando de forma que as soluções apresentadas 
para superar a crise econômica tramitem e sejam 
aprovadas da melhor forma possível. No entanto, o 
funcionamento do parlamento depende da situação 
política do País. 

Nesse momento, tramitam no Congresso 
Nacional Reformas que podem contribuir para a 
retomada da economia, como as Reformas Traba-
lhista e da Previdência. Vimos, nas últimas sema-
nas, o quão difícil está a análise dessas propostas, 
a ponto de parlamentares quase se engalfinharem 
durante sessão em que a Reforma Trabalhista 
estava sendo debatida.

Sempre haverá oposição e situação, mas quando 
a oposição está municiada com tantos argumentos 
ruins contra o governo, como está neste momento, a 
análise de qualquer matéria se torna mais complicada. 
Isso retarda as soluções e mantêm o País, e seu povo, 
nessas condições desfavoráveis em que estamos.

Quanto à crise política, boa parte dela hoje não 
pode ser resolvida no parlamento, uma vez que 
está sob responsabilidade judicial e, infelizmente, 
policial também. 

“A nós parlamentares, a Lei [Lei Renato 
Ferrari] dá parâmetros para entender 
as necessidades do setor, uma vez que 
baliza as relações entre fabricantes e 

distribuidores de veículos. Sem essas regras 
disciplinadoras, a balança pode pender para 

o lado do mais forte, como já aconteceu no 
passado, por isso ela deve ser mantida.”
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SEUS NEGÓCIOS 
NA PALMA 

DA MÃO
Com mais de 242,5 milhões de celulares 

e quase 168 milhões de smartphones 
ativos no Brasil, o País é a quinta maior 

potência no uso de mobile (aparelhos 
móveis). De que forma é possível ampliar 

os negócios por meio desta tecnologia 
e atrair cada vez mais clientes?

A 
tecnologia mobile, ou seja, a que está 
presente em dispositivos móveis, como 
smpartphones e tablets, vem crescendo a 
passos largos no Brasil. Até 2019, espera-
se que haja mais de 5 bilhões de usuários 
mobile em todo o mundo. Para 2017, a 

previsão é que o número ultrapasse os 4,7 bilhões. 
A crescente inclusão e popularização da tecno-

logia já vem transformando os negócios de diversas 
empresas. Por meio de uma estratégia bem adequa-
da, é possível chegar mais próximo de seu cliente e 
realizar cada vez mais negócios.

O m-commerce – como é chamado o comércio 
mobile – já movimenta bilhões, demonstrando 
que, cada vez mais, as empresas e pessoas físicas 
confiam nessa solução para realizar compras. A 
tendência é que essas vendas cresçam ainda mais. 
Isso se deve à questão ligada à Internet das Coisas 
(IoT), que prevê mais integração de elementos do 
cotidiano ao mobile. Se hoje já há relógios e eletro-
domésticos inteligentes, o futuro tende a ser ainda 
mais integrado e online, abrindo novos canais de 
compra. Essa tendência faz com que, além das 
vendas em si, seja possível realizar novos processos 

pelo mobile. Dependendo da situação, dispositivos 
móveis podem ser utilizados para realizar a gestão 
de um negócio, por exemplo.

No Itaú Unibanco, por exemplo, esta tendência 
já vem sendo acompanhada há mais de quatro anos, 
por meio da mudança do perfil de cliente, que têm 
novas necessidades e vêm consumindo produtos 
e serviços de uma outra forma. Isso fica claro ao 
observar as transações nos canais digitais do banco 
(internet e mobile), que já representam 73% do 
volume total de transações, contra 28% dos canais 
tradicionais (agências, caixas eletrônicos e centrais 
de atendimento). No quarto trimestre de 2016, o 
banco já contava com mais de 12 milhões de clien-
tes utilizando as plataformas de internet e mobile e 
8,7 milhões por meio do aplicativo para o celular. 
“Esta é uma tendência mundial que também tem 
sido percebida no setor automotivo”, comenta 
Rodnei Bernardino de Souza, diretor da área de 
veículos do Itaú Unibanco, destacando a plata-
forma iCarros, que já traz, em sua programação,  
esta tendência.

De acordo com Rodnei, o Itaú Unibanco 
busca entender a jornada do cliente, que inicia sua 
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pesquisa sobre um produto por meio da internet. 
“O iCarros nos fornece informações importantes 
do caminho do cliente ao longo da experiência de 
compra. Dessa forma, com mais de 15 milhões 
de acessos por mês, conseguimos entender quais 
são os principais passos percorridos em uma 
grande base de dados”, diz, acrescentando que a 
plataforma consegue reunir de 5 a 6 mil empresas, 
entre concessionárias e lojistas multimarcas que 
podem ampliar o relacionamento com clientes por 
meio do iCarros.

“O nosso objetivo é gerar leads para o empre-
sário. Por isso, há uma grande inteligência por 
trás desta plataforma, que faz um ‘score’ para que 
os Concessionários tenham maior possibilidade 
de venda”, detalha o diretor do Itaú Unibanco, 
informando que, com a identidade do cliente, já é 
possível enviar o lead gerado com a pré-aprovação 
de crédito e taxa de juros customizada, ampliando 
as chances de fechamento de negócio. “Nós já tra-
balhamos dessa forma há dois anos, melhorando a 
qualidade do lead”, explica, dizendo que são gera-
dos mais de 500 mil leads, por mês, às empresas. 
“Há dois anos, analisávamos 70 mil CPFs por mês. 
Hoje, este volume já ultrapassa 600 mil”.

O avanço para a plataforma mobile resultou 
no aplicativo do iCarros, que traz novidades e vai 
além do que era feito apenas no site: em um projeto 
piloto com mais de 2,5 mil empresas anunciantes, 
lançou a contratação digital. Com isso, o cliente 
que tem o score definido, já pode realizar a simu-
lação do financiamento pré-aprovado e, por meio 
de um voucher, vai à loja com o crédito garantido 
para a compra do veículo. “Antecipamos o trabalho 
do Concessionário. A finalização do negócio e a 
entrega do veículo é feita pelo dealer, que terá sua 
comissão. Em apenas 30 minutos toda a transação 
estará efetivada, garantindo mais negócios para os 
empresários”, comemorou Rodnei, afirmando que 
o próximo passo será não apenas garantir o crédito, 
mas, também, poder reservar o carro na concessio-
nária. “Até o final de 2017, o aplicativo trabalhará 
desta forma. Com isso, pretendemos dobrar a pro-
dução da contratação digital”, diz.

Kelley Blue Book – Em primeira mão, o diretor da área 
de veículos do Itaú Unibanco anuncia a mais recente 
parceria firmada para o iCarros. Trata-se da inclusão 
da Kelley Blue Book como referência para a preci-
ficação de veículos na plataforma. Nos EUA, o site 
da Kelley Blue Book é a plataforma independente 
de cotações e informações automóveis mais usada 

Rodnei Bernardino 
de Souza, diretor 

da área de veículos 
do Itaú Unibanco, 

e Sérgio Reze, 
Diretor Executivo 

do Grupo Disal.

pelos consumidores, atraindo mais de 20 milhões 
de visitantes únicos todos os meses. “Mais de 90% 
dos compradores de veículos, nos Estados Unidos, 
passam pela Kelley Blue Book ou o Autotrader em 
busca do valor adequado para a compra ou venda de 
veículos. É a principal referência naquele mercado”, 
detalha Rodnei, informando que esta tecnolo-
gia estará disponível no iCarros e será lançada no  
27º Congresso & ExpoFenabrave.

De acordo com o diretor, esta tecnologia levará, 
com o máximo de precisão, o valor para o lojista, 
assim como o valor para o cliente final, gerando 
o que chamam de “preço verde”, que seria o valor 
justo para a transação do veículo. “E isso estará 
disponível nos smartphones por meio do aplicativo 
do iCarros”, completou. 

Além disso, uma outra novidade será integrada 
à esta tecnologia. Como uma espécie de leilão ele-
trônico, o cliente interessado em vender seu usado 
será “disputado” pelos empresários interessados em 
negociar o veículo, oferecendo lances com base nos 
preços fornecidos pela Kelley Blue Book. “Ainda 
não temos estimativas do volume de negócios que 
poderão ser gerados com essas novidades, mas acre-
dito que os Concessionários ampliarão ainda mais 
as chances de relacionamento, por meio de toda 
esta inteligência presente na tecnologia mobile”, 
completa Rodnei.

Tecnologia disponível à Rede – A Disal Tecnologia 
oferece, atualmente, uma completa plataforma de 
Marketing Digital para que os Concessionários 
possam desenvolver suas estratégias digitais para 
todas as suas áreas de negócios. “Em 2016, atentos 
às novas demandas do mercado, que exigiam o 
relacionamento mobile dos clientes finais com as 
concessionárias, realizamos uma completa remo-
delação e adotamos o conceito chamado Mobile 
First, que permite à plataforma se conectar a outras, 
como Whatsapp, Facebook, Google e Waze e facilita 
a operação do usuário”, detalha o Diretor Executivo 
do Grupo Disal, Sérgio Reze. 

Nesta plataforma, ao visualizar o endereço 
dos distribuidor com apenas um clique, o cliente 
é, automaticamente, direcionado para o Waze 
e escolhe a melhor rota para chegar, facilitando  
seu deslocamento. 

Outra plataforma desenvolvida pela Disal é o 
Agendamento Online de Serviços, que se integra a 
diferentes sistemas DMS do mercado, permitindo 
que o cliente final escolha a melhor data e hora para 
levar seu veículo na concessionária e já efetive esse 
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agendamento online. “Todo o processo foi pensado 
para facilitar a vida deste cliente, com a menor 
quantidade de digitação possível, um layout simples 
e muito visual”, explica Reze.   

A Disal começou a oferecer o Mobile First em 
janeiro de 2017 e, hoje, tem aproximadamente 50 
Concessionários, de diferentes marcas e regiões, 
utilizando o sistema, além de outros aguardando 
a implantação da plataforma nos próximos meses. 
“Atenta à exigência constante de mudanças para 
atender aos consumidores, a empresa tem um road 
map definido para acrescentar mais inovações a 
plataforma”, explica Reze.  

Em sua opinião, a adoção destas novas tecnolo-
gias garante, ao Concessionário, vantagens como o 
ganho na imagem institucional e no relacionamento 
com os clientes, o aumento na captação de leads e 
o consequente incremento nas vendas, maior rele-
vância na busca orgânica no Google e similares, a 
possibilidade de trabalhar ofertas específicas por área 
de negócio - veículos novos, seminovos, serviços, 
peças, acessórios, F&I etc. -, além de abrir novos 
canais de atendimento ao cliente, como Whatsapp 
e Agendamento Online.

Outra empresa que aponta o grande potencial 
para a plataforma mobile é a OLX. Considerada 
líder na compra e venda de carros online, a empresa 
registrou aumento de 13% em conversão de vendas 

em anúncios feitos no primeiro semestre deste ano, 
via aplicativo, ante os resultados apresentados em 
anúncios gerados via desktop. “Um quinto do total 
de carros usados vendidos no País são comercia-
lizados na OLX”, garante Marcos Leite, EVP da 
OLX Brasil.

De acordo com o que foi apurado pela empresa, 
os usuários da categoria carros postam mais anún-
cios na OLX via aplicativo do que por desktop.  
No primeiro semestre de 2016, por exemplo, a 
representatividade do app nos anúncios de carros 
era de 47,4%. Já nos seis primeiros meses desse ano, 
o número passou para 58,3%.

As vantagens, segundo Marcos Leite, estão na 
praticidade para a criação do anúncio e sua agili-
dade para a venda. “Mais de 30% das vendas de 
automóveis usados ocorrem em até 4 dias”, explica. 
Além disso, segundo o executivo, o grande número 
de acessos à plataforma aumenta as chances de ne-
gociação. “São 50 milhões de visitantes por mês. Só 
na categoria de autos, são 10 milhões de potenciais 
compradores por mês”, detalha, completando que 
a OLX recebe cerca de 100 milhões de buscas por 
carros mensalmente. 

A expectativa da OLX é continuar crescendo 
em ritmo acelerado, reforçando a liderança da 
empresa tanto em audiência como em vendas 
online de carros no Brasil. A empresa, por meio de 
ferramentas e soluções digitais, tem como objetivo 
auxiliar estrategicamente os dealers e as lojas de 
carros para que eles possam ampliar as vendas e 
se desenvolver no segmento. Para isso, a empresa 
conta, também, com um time especializados de Key 
Accounts, para atender os dealers, e de Telesales, 
para atendimento aos lojistas, a fim de entender 
as necessidades dos clientes e maximizar seus re-
sultados. “Só em 2016, as transações da categoria 
movimentaram R$ 30,1 bilhões - isso mostra o 
grande potencial da plataforma para o mercado 
automotivo”, finalizou Marcos Leite.

Marcos Leite, EVP da OLX Brasil.

Presente cada vez mais em nosso dia-a-dia, o mobile provoca um novo 
comportamento na sociedade. Os dispositivos móveis, redes sociais, 
analytics e soluções de automação de processos causam cada vez mais 
impacto nas relações comerciais.

Os dispositivos móveis são responsáveis por 20% das compras 
online, de acordo com a Gartner Group, consultoria especializada em 
pesquisas referentes à tecnologia.

O valor médio de compras realizadas via mobile é 13% superior ao das 
compras realizadas por computador. 

E mais:

• Dispositivos móveis lideram as vendas pela manhã e no final da tarde

• As vendas feitas no restante do dia são dominadas pelo uso do 
Desktop

• Aos finais de semana, o mobile ganha força nas vendas

• Os pedidos feitos ao final de semana são realizados, em sua maioria, 
por meio de smartphones

Mais negócios via mobile
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Comece pelo seu site – Mesmo que no futuro os 
smartphones atuais pareçam ultrapassados, a 
verdade é que o caminho rumo ao mobile parece 
não ter mais volta. As pessoas buscam dinamismo 
e querem ter conveniência e facilidade na hora de 
realizar suas tarefas.

Entrar nessa era é uma forma de não ficar para 
trás em uma tendência cujo caminho segue apenas 
para frente. Ao implantar os recursos móveis em 
seu negócio, por exemplo, a gestão fica mais fácil, 
dinâmica e estratégica.

Aproveitar essa oportunidade, especialmente em 
relação aos clientes, também é uma forma de gerar 
mais satisfação e de ampliar os resultados em geral.

Na opinião de Juliana Vicente, gerente de mar-
keting da Search Optics, uma empresa especializada 
em tecnologia e marketing digital para o mercado 
automotivo, ter um site responsivo (que pode ser 
adequado para qualquer dispositivo), é uma oportu-
nidade de geração de mais negócios para as conces-
sionárias. “Cada vez mais pessoas estão utilizando a 
internet como ferramenta de pesquisa para a compra 
de carros – crescimento de 16% entre maio de 2015 
e 2016. Os acessos via mobile cresceram 63% no 
mesmo período, enquanto em outros dispositivos 
caíram 11%, de acordo com pesquisa feita pelo 
Google”, disse Juliana.

Para se ter uma ideia do potencial existente, há 
hoje 91 milhões de internautas ativos no Brasil. E 
este número é cada vez mais crescente com a po-
pularização dos smartphones. “Muitos passaram a 
ter acesso à internet com a compra de um telefone 
celular, fazendo com que este dispositivo seja o 
responsável pelo primeiro contato que o cliente tem 
com a sua marca”, explica a gerente de marketing da 
Search Optics.

Com isso, explica Juliana, a facilidade no aces-
so torna a experiência cada vez mais dinâmica, já 
que um possível cliente pode ver um carro na rua 
e, em questões de segundos, já consegue ter, na 
palma das mãos, informações completas daquele 
modelo em uma simples busca na internet. “E 
somado a isso, ele encontra opiniões e resenhas da-
quele modelo, o que forma sua opinião e decisão 
de compra”, comenta.

Dentre as facilidades apresentadas em uma pla-
taforma pensada para navegação móvel, Juliana co-
menta que algumas funções devem ser básicas para 
cativar o cliente, destacando um botão para realizar 
a ligação diretamente para a concessionária (sem que 
o cliente precise digitar o número), o link direto do 
endereço da loja com o GPS instalado no telefone, 
além de uma áres de cadastro de, no máximo, três 
campos para preencher. “Outro ponto se refere à 
navegabilidade. Com um menu de opções objetivo 
e de carregamento rápido, as chances de se gerar 
um lead aumentam”, explica, acrescentando que os 
telefones celulares têm sido grandes assistentes na 
experiência de compra, sendo responsáveis por 70% 
dos consumidores compradores. “Se computarmos 
apenas as pessoas menores de 25 anos, esta partici-
pação vai para 80%”, alerta.

“O perfil do consumidor mudou. Em 2013, 
quando o acesso à internet móvel não era tão popu-
lar como hoje, tínhamos cerca de 4 visitas, em mé-
dia, em concessionárias antes da compra. Hoje, essa 
passagem reduziu para 1,8 visitas”, afirma Juliana ao 
se referir que as equipes de vendas devem se adequar 
ao novo perfil de consumidor, que já chegam à loja 
muito mais decididos visando apenas finalizar a 
negociação ou avaliar seu veículo usado, entregue 
como parte de pagamento.

De acordo com a gerente de marketing da 
Search Optics, alguns dos clientes atendidos pela 
empresa, após a implantação desta estratégia, con-
seguiu ampliar em 45% o número de leads quen-
tes. Outros, de acordo com Juliana, obtiveram 
mais de 7 mil contatos de em um único mês, em 
todo o grupo de concessionárias. “Além de ter um 
site responsivo, é importante ter uma estratégia 
bem trabalhada com mídias digitais, para comple-
mentar o processo”, finaliza, dizendo que, se bem 
trabalhadas, as ações nesta área podem reduzir o 
investimento no marketing digital, ampliar a vi-
sibilidade da empresa e, consequentemente, gerar 
novos negócios. “Acreditamos que, depois de tudo 
implantado, em até três meses o Concessionário já 
consegue obter resultados”. 

Juliana Vicente, 
gerente de 
marketing da 
Search Optics.
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HORÁRIO SEGMENTO/TIPO PALESTRAS SALA

8h30 - 9h45 Automóveis, Comerciais 
Leves e Motocicletas
Workshop Encontro do Vendedor

O despertar da equipe de vendas: como obter 
melhores resultados vendendo corretamente
Silvana Vallochi

Sérgio Reze 

8h30 - 9h45 Gestores
Workshop Encontro do Vendedor

Alta performance em vendas com programação neurolinguística
Ricardo Cavalcante

Flávio Meneghetti 

8h30 - 9h45 Caminhões, Ônibus, Implementos. 
Rodoviários, Tratores e  
Máquinas Agrícolas
Workshop Encontro do Vendedor

Desafiando o mercado: como vender mais veículos 
comerciais diante do cenário econômico atual
Osmar Rodrigues Hidalgo

Assis Pires 

8h30 - 9h45 Geral - Pós-Vendas
Workshop Encontro do Vendedor

Pós-venda com melhor atendimento e mais vendas
Rose Santi

Waldemar Verdi Jr.

8h30 - 9h45 Geral
Workshop Encontro de Gestores

Novas ferramentas para aumentar o 
resultado das equipes de vendas
Valdner Papa e Fernando Pianaro

José E. Pereira 
Barreto Filho

9h45 - 10h45 Coffee-Break

11h00 - 13h30 Abertura Oficial

12h30 - 13h30 Geral
Palestra Magna

Tendências e Inovação: os novos desafios da cadeia automotiva
Wilson Lirmann (presidente Grupo Volvo América Latina)

Renato Ferrari  1 a 3

13h30 - 15h00 Almoço

15h00 - 16h15 Geral
Workshop Marketing Digital
Encontro do Vendedor 

Conectando-se com compradores de carros 
em um mundo que usa smartphones
Eduardo Cortez

Sérgio Reze 

15h00 - 16h15 Geral
Mesa Redonda / Workshop

Neurovendas – Gerenciando expectativas e 
emoções dos clientes nas concessionária
Marcelo Peruzzo (Especialista da Florida Christian University – FCU)

Flávio Meneghetti 

15h00 - 16h15 Tratores e Máquinas Agrícolas
Workshop

Processos e digitalização devolvem lucratividade aos serviços
Arnaldo Brazil

Waldemar Verdi Jr.

15h00 - 16h15 Geral
Workshop

Perspectivas Macroeconômicas 2017/2018
Mario Mesquita (Economista chefe - Banco Itaú)

Alencar Burti 

15h00 - 16h15 Geral
Workshop

Consórcio como ferramenta de lucratividade
Moderador: Marcelo Franciulli
Painelistas: Luciana Precaro (Disal) e Vitor Bonvino (ABAC)

José  E. Pereira 
Barreto Filho

16h15 - 17h15 Coffee-Break

17h15-18h30 Geral
Workshop

Os Rumos da Economia Brasileira
Dr. Henrique de Campos Meirelles - Ministro da Fazenda

Alencar Burti 

17h15 - 18h30 Geral 
Workshop F&I
Encontro do Vendedor 

Melhores práticas para venda de financiamento
Victor Vilanova

Flávio Meneghetti 

17h15 - 18h30 Geral
Workshop

Pós-Vendas de alta performance – como chegar lá
Ricardo Costin  

Waldemar Verdi Jr.

17h15 - 18h30 Motocicletas
Workshop 

A linguagem digital
Anderson de Andrade

Assis Pires 

Programação – 8 de agosto
É HORA
DE MOVIMENTAR 
O SEU NEGÓCIO.

SIMPLIFIQUE A SUA 
GESTÃO COM UMA 
SOLUÇÃO COMPLETA
E 100% INTEGRADA.

0800 701 5607     |     linx.com.br     |     comercial@linx.com.br

CONECTIVIDADE

MOBILIDADE

COBERTURA
NACIONAL

É hora de buscar a retomada do crescimento! 
Para isso, conte com a Linx, a parceira de 
tecnologia que entende do seu negócio e dos 
comportamentos do consumidor moderno! 
Soluções que integram informações das 
montadoras, gestão inteligente de 
estoque, serviços, CRM, obrigações 
fiscais e muito mais. Fale com a gente 
e prepare-se para acelerar.
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Programação – 9 de agosto
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HORÁRIO SEGMENTO/TIPO PALESTRAS SALA

8h30 - 9h45 Geral 
Mesa Redonda

Inteligência de Mercado - Visão Internacional
Inovação e Parâmetros de Gestão de Concessionárias
Moderador: Stefano Portigliatti (FCU)
Debatedores: Rodnei Bernardino de Souza (Itaú) e Concessionários

Alencar Burti 

8h30 - 9h45 Automóveis e Comerciais Leves
Workshop

J.D. Power: A voz do consumidor aplicado ao 
mercado automobilístico brasileiro
Fabio Braga

Sérgio Reze 

8h30 - 9h45 Automóveis e Comerciais Leves 
Workshop

Concessionário do Futuro – Visão até 2025 
Andrew Tongue  - Diretor de Pesquisas do ICDP

Flávio Meneghetti 

8h30 - 9h45 Caminhões, Ônibus, Implementos. 
Rodoviários, Tratores e  
Máquinas Agrícolas
Workshop 

Cenários do Agrobusiness para 2018
Alexandre Mendonça de Barros 

Waldemar Verdi Jr. 

9h45 - 10h45 Coffee-Break

10h45 - 12h00 Geral
Workshop

Neuromaketing 2.0 – A fusão definitiva da 
neurociência, mercado e tecnologia disruptiva
Marcelo Peruzzo (Especialista da Florida Christian University – FCU)

Renato Ferrari 3 

10h45 - 12h00 Automóveis e Comerciais Leves
Workshop

Como preparar sua revenda para as novas 
tendências do mundo digital
Ricardo Bonzo Filho (CEO iCarros)
Convidado: Dan Ingle, Vice-Presidente de Desenvolvimento de 
Negócios Internacionais da Cox Automotive Media Solutions Group.

Sérgio Reze

10h45 - 12h00 Geral
Workshop

Google - Marketing Digital
Adriano Nasser 

Alencar Burti 

10h45 - 12h00 Geral
Painel

Melhores Práticas em Seguros
Moderador: Marcelo Franciulli
Painelistas: Jaime Soares e Eduardo F. Kozma, da Porto Seguro,  
e Ivan Ricardo Abaut (Grupo Sinal) e André Luís Cuque, consultor

José  E. Pereira 
Barreto Filho

10h45 - 12h00 Automóveis e Comerciais Leves 
Mesa Redonda Internacional

A concessionária do futuro
Palestrante/Moderador: Stefano Portigliatti – FCU
Debatedores: Alarico Assumpção Jr. (Fenabrave) e  
Albert Gallegos (NADA) 

Flávio Meneghetti 

12h00 - 14h00 Almoço 

14h00 - 15h15 Geral
Workshop

Neuroliderança na prática de alta performance
Daniel Kroeff  (Especialista da Florida Christian University – FCU)

Sérgio Reze 

14h00 - 15h15 Geral
Painel

Recursos Humanos - Nova Legislação Trabalhista
Moderador: Octávio Vallejo
Painelistas: Ricardo Dagre Schmid, Ricardo Patah e Concessionários

Renato Ferrari 3

14h00 - 15h15 Geral
Workshop

Facebook - Atingindo pessoas reais em larga escala
Eduardo Barros 

Alencar Burti 

14h00 - 15h15 Geral
Workshop

Coaching financeiro – o sonho não acabou
Professor Carlos Eduardo de Athayde Guimarães, Ph.D. 
(Presidente da Fundação de Estudos Sociais do Paraná - FESP)

Flávio Meneghetti 

14h00 - 15h15 Geral
Workshop

Sucessão Familiar – Construindo a escolha do sucessor
Francisco Nunes e Amedeo Papa

José E. Pereira 
Barreto Filho

15h15 - 16h30 Coffee-Break

16h30 - 17h45 Geral
Palestra Encerramento

Olhando a crise em perspectiva 
Leandro Karnal

Renato Ferrari 1 a 2





Confiantes para  
a realização de  
mais negócios!
Entre os dias 8 e 9 de agosto, a maior feira de negócios dedicada 
ao Setor da Distribuição Automotiva, a ExpoFenabrave, que 
ocorre paralelamente ao 27º Congresso promovido pela 
Fenabrave, reunirá mais de 50 empresas, em 10 mil m² de área 
de exposição e deve receber mais de 3 mil visitantes por dia. 

Seja pela oportunidade de ampliar conhecimento sobre 
tendências, pela troca de informações ou pelo relacionamento 
que será fortalecido ou ampliado junto aos participantes 
da feira, muitos são os motivos que devem impulsionar a 
visitação dos Concessionários e suas equipes no evento.

Em 2017, a feira traz novidades em sua configuração. Para 
facilitar o fluxo de visitantes e congressistas nos estandes, a 
área destinada à exposição estará no mesmo pavimento em que 
acontecerão as palestras, ampliando, assim, a locomoção dos 
congressistas e, consequentemente, o aproveitamento da visita.

Além do Banco Itaú, presente pelo 10º ano consecutivo como 
Patrocinador Máster do evento, nesta edição da ExpoFenabrave, 
os empresários do setor poderão conhecer diversas novidades 
apresentadas pela B3, OLX e Grupo Disal (Patrocinadores Ouro), 
Alfatest, AutoAvaliar, CCM Tecnologia, DealerNet, Growbit, 
Isoflex, Linx, Maxiweb Auto, NBS, SearchOptics Brasil, Syonet, Via 
Nuvem, entre outras empresas confiantes em levar, às Redes de 
concessionárias, diversas soluções para a ampliação dos negócios.
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2014

2013

2015

“É com muito prazer que o Itaú Unibanco 
participa, pelo décimo ano consecutivo, 
como Patrocinador Máster do Congresso 
& ExpoFenabrave, maior evento de Dis-
tribuição Automotiva da América Latina. 

Após atravessarmos momentos desafia-
dores, impostos pelo cenário econômico, 
com reflexo para o setor automotivo, 
continuamos juntos e fortalecidos para 
os próximos passos. O nosso trabalho e 
nossa persistência ajudaram a alcançar 
bons resultados e serão determinantes 
para continuarmos essa caminhada com mais conquistas.

Os primeiros resultados já apareceram no primeiro tri-
mestre deste ano. Concedemos R$ 1,9 bilhão em crédito 
para que os brasileiros pudessem financiar os seus veícu-
los. O valor é 8,9% maior do que o montante destinado 
ao segmento no mesmo período do ano passado. Os 
números mostram que estamos na direção certa para 
continuar contribuindo para o crescimento do setor. A 
nossa visão, paixão e confiança em nossos negócios vão 
continuar nos guiando para o sucesso.

Rodnei Bernardino 
de Souza - diretor 

da área de veículos 
do Itaú Unibanco

2012

2016

Acreditamos no segmento e, por isso, 
estamos em constante evolução com 
soluções inovadoras que agregam valor 
para toda a cadeia automotiva: contri-
buem com a eficiência do negócio do 
Concessionário e proporcionam melhor 
experiência ao consumidor final na con-
tratação do financiamento de veículos. 
Dessa forma, temos conseguido tornar 
o negócio mais eficiente e rentável ao 
intermediar a relação entre o lojista e  
o cliente.

Durante esses 10 anos de parceria, sempre trouxemos 
novidades que mudaram a forma de fazer negócio. 
Nesta edição não será diferente. Quem visitar nosso 
estande conhecerá as inovações que preparamos para 
estimular o mercado, ferramentas de pré-contratação 
eficiente, entre outras soluções. Temos certeza que o 
evento vai agregar conteúdo a todos os Concessioná-
rios, executivos, lideranças e profissionais do Setor de 
Distribuição de Veículos que estiverem presentes. 

Esperamos vocês!”

Patrocinador Máster

2011

2010

20092008
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“A edição deste ano do Congresso 
Fenabrave/ExpoFenabrave é muito 
especial para nós. Esta será nossa 
oitava participação no evento, mas 
a primeira como B3, empresa fruto 
da combinação de negócios entre a 
BM&FBOVESPA e a Cetip, empresas com 
um longo histórico de contribuição para o 
desenvolvimento sustentável do mercado. 

Agora, a B3 reforça seu compromisso com 
o setor automotivo, oferecendo serviços 
que garantem mais inovação, eficiência e 
segurança às operações de financiamentos 
de veículos e participando das discussões 
sobre o futuro da cadeia da distribuição. 
Acreditamos que o 27º Congresso & 
ExpoFenabrave é um dos principais fóruns 
para debater os rumos do mercado – ainda 
mais sob a expectativa de reaquecimento 
dos negócios. Por isso, é um privilégio 
acompanhar de perto esses debates”. 

Roberto Dagnoni - Diretor 
Executivo de Financiamentos
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Patrocinadores Ouro

“Integrar o Congresso e fazer parte da ExpoFenabrave é sempre muito importante 
para o Grupo Disal, pois reforça nossa parceria com o setor. Este ano, será 
ainda mais significativo, pois apresentaremos nossa nova identidade visual e 
a mudança de nossa estratégia empresarial: depois de 29 anos, começamos 
a operar com os Concessionários de todas as marcas, o que reforça nosso 
DNA de inovar e buscar maior rentabilidade para as concessionárias.

Com a nova identidade visual, a Disal assume o desafio de se reinventar, revelando 
um posicionamento independente. Esse ano, optamos por levar as três empresas do 
Grupo, oferecendo a oportunidade de apresentarem seus produtos e suas novidades.

A Disal Consócio apresentará o aprimoramento das estratégias digitais, 
como o aplicativo de gestão de leads, a nova plataforma da Academia de 
Vendas e os serviços exclusivos de atendimento ao cliente via SMS. 

Dentre as novidades expostas pela Disal Tecnologia, estarão o novo 
Agendamento Online direto para serviços, o Website Mobile First e a 
parceria com a Honeywell para a entrega de materiais de EPI’s.

Enquanto a Disal Corretora mostrará a plataforma 
Multicálculo, ferramenta sem custo que integra os 
sistemas de cálculo das principais seguradoras e permite, à 
concessionária, acesso simultâneo e rápido às cotações”.

Sérgio Reze - Diretor-Executivo do Grupo Disal
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“A OLX, líder em audiência e compra e venda 
online de carros no País, está muito feliz em 
patrocinar, pela primeira vez, o Congresso 
& ExpoFenabrave, pois visamos o mesmo 
objetivo: a evolução constante do mercado 
automotivo. A empresa, que vende 5 carros 
por minuto, sabe a importância de auxiliar 
estrategicamente vendedores e concessionárias 
para que seus negócios prosperem neste 
momento de retração econômica.

Somos referência para quem compra e vende 
veículos online - 1/5 do total de carros usados 
vendidos no País são comercializados na OLX. 
Nossa expectativa é de nos aproximarmos 
ainda mais desse mercado, trazendo nossa 
expertise em soluções digitais, reforçando 
nossa parceria estratégica e contribuindo 
com o aumento da visibilidade dos veículos 
e amplificação das vendas do segmento.

Um dos diferenciais da OLX é que ela conecta 
quem quer vender com quem quer comprar, 
de uma forma muito rápida e efetiva - 14% dos 
veículos vendidos no site são comprados em, 
no máximo, um dia. Esse 
número sobe para 37% em 
até 5 dias e 45% em até 7 
dias.  Outro ponto muito 
positivo: a plataforma 
contempla todas as classes 
de veículos, dos de entrada 
aos de luxo. Só em 2016, 
as transações da categoria 
movimentaram  
R$ 30,1 bilhões - isso mostra o grande potencial 
da plataforma para o mercado automotivo”.

 Marcos Leite, EVP da OLX Brasil

FENABRAVE, anfitriã do evento – Simbolizar a bússola de 

um setor que atravessa um mar agitado, oferecendo a direção 

de caminhos mais seguros, com confiança na vitória foram 

os conceitos que a Fenabrave, realizadora do 27º Congresso 

& ExpoFenabrave desenvolveu para a campanha do evento 

e que também será retratado no estande.

Simbolizando um navio, o estande da Fenabrave foi pensado 

para acolher os congressistas, lideranças nacionais e inter-

nacionais do setor, em um espaço para relaxar e conhecer 

as soluções desenvolvidas pela entidade, oferecidas às 

Associações de Marca e Concessionários filiados, sempre 

pensando em contribuir para o futuro do negócio. Ali, será 

possível conhecer mais detalhes da Universidade Web Fena-

brave, que oferece cursos a distância, por meio da internet, 

com parceria da EGA e certificação internacional pela Florida 

Christian University, além dos novos cursos tecnólogos, de 

bacharelado e mestrado. Além disso, os Concessionários 

verão como a inteligência integrada ao DMP – Dados de Mer-

cado Personalizados poderá ajudar no desenvolvimento de 

novas estratégias de negócios. Além disso, o estande contará 

com espaços dedicados à Revista Dealer e demais mídias da 

Federação, e com o já tradicional International Lounge, para 

receber as delegações estrangeiras.

Anfitriã do Evento



30 Revista Dealer 

Expositores

ALFATEST – “O principal diferencial da Alfatest é a capacidade 
de inovação. O scanner para diagnóstico eletrônico do veículo 
é o nosso principal produto. Oferecemos, também, modernas 
soluções para serviços em ar condicionado, baterias, análise 
de emissões e injetores, sempre com opções para automóveis, 
veículos comerciais leves e pesados. Somos pioneiros e os mais 
premiados do nosso setor no Brasil. Nossos produtos ampliam 
negócios e receitas no setor de serviços dos Concessionários”.  

Raffaele Ventieri Neto – Gerente Comercial

AUTO AVALIAR – “A Auto Avaliar, a cada ano, aumenta a sua 
participação no Congresso Fenabrave, e isso acontece, pro-
porcionalmente, ao nosso crescimento e sucesso. Além de ter 
as melhores ferramentas para a avaliação, gestão de estoques 
e leilão online de seminovos, vamos, mais uma vez, inovar. 
A Auto Avaliar vai além da tecnologia, criando um ambiente 
próprio para avaliação do veículo na troca do 0km. Todos nós 
sabemos que o cliente com um carro para ser avaliado é o lead 
mais quente que pode ter a concessionária, pois só ele oferece 
a oportunidade de dois negócios simultâneos”.

 J.R Caporal - Presidente & CEO

CCM TECNOLOGIA – “A CCM Tecnologia é uma provedora de 
soluções de cyber-segurança e infraestrutura de T.I. sob medida, 
para empresas dos mais variados setores e portes. A CCM atua 
por meio da otimização de custos em infraestrutura de T.I, am-
pliação da segurança dos dados e disponibilidade dos ambientes 
tecnológicos com eficiência. Uma combinação de fatores que 
permitem empregar recursos na atividade central dos negócios. 
Os principais produtos são: SQL SERVER, Security Gate, Card 
Computer, Zimbra ,Nuvem, Zabbix, TS in WEB, Vip net e Savebox”.

José de Mello Jr. - Diretor Comercial

DOCSYSTEM – “Estamos entusiasmados com a oportunidade 
de apresentar a inovadora Plataforma CloudDoc, para Gestão 
de Conteúdo, Processos e Colaboração. Estamos certos de que 
podemos aumentar a produtividade das concessionárias por 
meio da automatização dos processos (BPM), reduzindo custo 
de cópia e impressão, guarda e gestão do XML, e toda gestão dos 
documentos da empresa com o uso do ECM; automatização de 
todo o processo das vendas e o relacionamento com os clientes 
por meio do CRM, além de toda a visibilidade dos gráficos e es-
tatísticas de resultados com o uso do BI. Garantimos de 20 a 40% 
de redução dos custos operacionais com a implantação da Pla-
taforma CloudDoc com as 4 Ferramentas (ECM, BPM, CRM e BI)”.

Lecivania Martins - VP de Marketing e Vendas

ABAC – “A ABAC – Associação Brasileira de Administradoras de 
Consórcios, como representante das empresas que atuam nesse 
Sistema tão importante para o setor automotivo, não poderia 
ficar ausente da ExpoFenabrave. Na ocasião, a ABAC irá reforçar 
a relevância da modalidade, que apenas de janeiro a maio deste 
ano contemplou 466,9 mil consorciados e disponibilizou R$ 
13,15 bilhões para a compra de veículos. Com a possibilidade 
de gerar excelentes negócios para o setor, a ABAC destacará, 
ainda, as vantagens para quem vende consórcio, que ganha duas 
vezes: na venda da cota, e na venda futura do veículo, além de 
contribuir para a fidelização dos clientes”. 

Paulo Roberto Rossi - Presidente Executivo da ABAC

ABRAHY/HYUNDAI – “Mais uma vez, a ABRAHY – Associação 
Brasileira dos Concessionários Hyundai e a HMB - Hyundai Motor 
Brasil estarão juntas no mesmo estande, participando da Expo-
Fenabrave. Além de um local para receber a Rede da marca, os 
visitantes e congressistas poderão conhecer o Hyundai Creta e 
se relacionar com as lideranças da ABRAHY e da Hyundai”.

Daniel Kelemen, Presidente da ABRAHY

CHEVROLET – “Nesta edição do 27ª Congresso & ExpoFenabrave, 
a Chevrolet traz suas tecnologias inovadoras e exclusivas, como 
o OnStar, que elevou o patamar de segurança, conectividade 
e comodidade dos veículos comercializados no Brasil. Líder de 
mercado, a marca destaca ainda os investimentos que fez na 
renovação de todo seu portfólio de produtos que ganharam 
motores com mais alta performance e eficiência energética, 
sistemas anti-distração, estrutura mais rígidas e elevado índice 
de reciclabilidade e recuperabilidade.”

Hermann Mahnke, diretor de marketing da GM Mercosul
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DEALERNET – “Começamos a participar da ExpoFenabrave em 
2003, e não paramos mais, pois acreditamos na representati-
vidade deste evento no setor automobilístico. Nesta edição, a 
Dealernet vai apresentar a sua Plataforma Digital de Negócios, 
um ambiente integrado que permite à Concessionária ir do “Lead 
ao Lucro” de forma muito mais rápida e eficaz, capitaneado pelo 
seu DMS, o Dealernet Workflow, 100% web e na nuvem”.

Paulo Monteiro – Diretor

EASTMAN – “A Eastman estará presente na ExpoFenabrave por 
meio da sua marca Llumar, que produz películas de segurança 
e de controle solar para vidros automotivos, que acrescentam 
conforto e segurança aos ocupantes do veículo. Este ano, des-
tacaremos a nova Película de Proteção de Pintura, que mantém 
o brilho original e protege de riscos e arranhões, preservando o 
valor de revenda do veículo. A participação na ExpoFenabrave é 
sempre um momento de extrema relevância. O evento reúne as 
concessionárias e montadoras de veículos mais importantes do 
país e, com isso, o público ideal para divulgar nossas soluções”. 

Igor Campiteli – Representante Comercial

GR+ PERFORMANCE – “Já participamos de muitas edições do 
Congresso & ExpoFenabrave, de diversas maneiras, sempre com 
resultados acima das expectativas. Desta vez, a GR+ Performance 
vai relançar o livro de Fernando Rolim “Como transformar peças 
de reposição em dinheiro na mão” e apresentar os serviços de 
inteligência de negócios que está gerando caixa para os distri-
buidores de veículos, nossos clientes. São Programas de Acele-
ração de Negócios, que combinam tecnologia, BI, transferência 
de conhecimento e gestão da rotina com uma taxa de retorno 
excepcional e mensurável em base de caixa. Esse é o nosso 
diferencial e o motivo da fidelização de nossos clientes. A GR+ 
Performance é uma evolução da Rolim Consult S.A.”

Fernando Gayotto Rolim Affonso - Presidente

Grow bit – “Participaando pela primeira vez da ExpoFenabrave, 
apresentaremos o Sales Domain, software aliado a uma metodo-
logia revolucionária, capaz de recuperar as vendas das conces-
sionárias. A solução ultrapassa as bases de CRM e do marketing 
digital, apoiando-se em inteligência artificial e gestão estraté-
gica. O cliente Sales Domain conta com o apoio de uma rede 
de consultores especializados, criando uma forte ligação com 
a equipe de venda e apoiando a gestão de todos os processos”.

Fabian Matos Rebouças - Diretor administrativo

INFOCAR – “Esta será a nossa primeira participação neste gran-
dioso evento e esperamos mais proximidade com este mercado 
que já atuamos há 17 anos. Apresentaremos ferramentas para 
prospecção e análise veicular, contribuindo para agilidade em 
seus processos, com ganho de produtividade. Como pioneira 
neste segmento, a Infocar tem tudo que o Concessionário pre-
cisa em informação veicular. Destacamos, em nosso portfólio, as 
informações veiculares com base de leilão própria e o software 
de inteligência de marketing que dá, ao Concessionário, todo 
direcionamento para sua força de vendas”.

Viviane Dias - Gerente Comercial

DBK | Dealership Brokers – “A DBK | Dealership Brokers é a 
primeira empresa dedicada, exclusivamente, à corretagem de 
concessionárias de veículos do Brasil. O Concessionário e ex-
consultor Ricardo Costin e o advogado José Guilherme Chaves 
observaram uma demanda não atendida no país para uma 
empresa que, de modo fácil e profissional, coloque em contato 
compradores e vendedores de concessionárias. Com vasta 
experiência nestas atividades, estruturaram a DBK e iniciam 
oficialmente suas atividades no 27º Congresso & ExpoFenabrave”.

Ricardo Costin – Sócio Sênior e José 
Guilherme Chaves - Sócio Sênior.

FOLLOWIZE – “Essa será a primeira vez que participaremos 
como expositores e a expectativa é grande. Além de apresentar 
o nosso software a um público extremamente segmentado, 
será possível agregar conhecimento, estreitar o relacionamento 
com nossos atuais clientes e ampliar nossa base de parceiros. O 
Followize é um software de gestão de leads desenvolvido para 
auxiliar as concessionárias durante todo processo de atendimen-
to e análise, desde o primeiro contato até a decisão de compra.”

Anderson Gil - Co-fundador
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MSXI – “Somos especializados no desenvolvimento das melhores 
soluções para a Rede de Concessionárias. Temos décadas de 
experiência no ramo e estamos presentes em mais de 80 países, 
oferecendo soluções próprias e inovadoras. Prestamos serviços 
de consultoria e treinamento para estas concessionárias e mon-
tadoras, ajudando-as a melhorar a satisfação de seus clientes 
finais, aumentando receitas e reduzindo custos. Esta será nossa 
terceira participação no evento da Fenabrave como expositor. 
Estamos na expectativa estreitar relacionamentos com novos e 
nossos clientes e, ao mesmo tempo, rentabilizar nossos negócios 
na ExpoFenabrave”.

Markus Klaus - RNS Operations Director 
Iberia & America Latina

LUPUS – “Participamos pela 6ª edição consecutiva do evento, 
sempre depositando nossa confiança. Embora o país não esteja 
em uma fase positiva, o mais importante, neste momento, é 
trazer as melhores soluções em equipamentos e projetos auto-
motivos. Somos líderes em vendas e vamos mostrar o que há de 
melhor em lubrificação e abastecimento, com nosso mix comple-
to de produtos, área de vendas personalizada, ampla assistência 
técnica e pós-venda, e departamento de engenharia qualificado, 
que trabalha de forma cada vez mais complementada”.

Fabiane Barela – Analista de Marketing

LINX – “Queremos reforçar o nosso compromisso de oferecer 
inovações e inteligência tecnológica ao mercado de conces-
sionárias, contribuindo para o desenvolvimento do setor com 
nossos softwares de gestão operacional e estratégica. Apresen-
taremos o que há de mais moderno em sistemas DMS, contem-
plando soluções e serviços que proporcionam mobilidade e 
integração às revendas e montadoras”.

Homero Giuseppe Legnaghi Filho – diretor 
do segmento de DMS da Linx

MAGIC BRASIL – “Participamos da ExpoFenabrave desde 2015. 
Esperamos, para o ano de 2017, divulgar os nossos produtos, 
aumentar o nosso relacionamento no mercado e fazer novos ne-
gócios. A Magic Brazil é especializada na produção de uniformes 
corporativos e, também, na linha de privatelabel, tendo como 
principal diferencial a qualidade de seus produtos e a orientação 
ao cliente quanto a elaboração de um design arrojado. Temos 
certeza que podemos contribuir para a consolidação e melhoria 
da imagem da marca de nosso cliente”.  

Luiz Carlos Kruger - Diretor Comercial

ISOFLEX – “A ExpoFenabrave representa uma grande oportu-
nidade para expor nossas soluções e nos relacionarmos frente a 
frente com nossos clientes, Concessionários de mais de 12 ban-
deiras do mercado nacional e internacional. Na última edição, 
tivemos a honra de receber em nosso estande representantes 
de Associações da América Latina. Agora, temos a expectativa 
de ampliar negociações para grandes projetos internacionais”. 

Carolina Wolfart Hartmann - Diretora de MarketingLIBERTY SEGUROS – “Participamos da ExpoFenabrave há mais 
de 15 anos, por meio da marca Indiana Seguros. A expectativa, 
este ano, é conhecer as tendências e perspectivas do segmento 
automotivo, com a melhora do cenário macroeconômico do 
Brasil. A Indiana é uma seguradora que atua, exclusivamente, no 
Canal Concessionárias e, por isso, é fundamental acompanhar as 
mudanças e entender as necessidades do segmento, para que 
a oferta de produtos e serviços esteja alinhada à estratégia de 
nossos parceiros”. 

Paulo Russo - Diretor Canal Concessionária

Lus Ferramentas – “Está é nossa 4ª participação no Congresso 
Fenabrave, que é uma ótima oportunidade para encontrar a 
alta direção e titulares das concessionárias de todo Brasil. Nossa 
expectativa é que este Congresso tenha uma participação 
mais efetiva de gestores de pós-vendas. Estaremos presentes 
em parceria com a Usi Brasil (cabine de pintura), e a STANLEY, 
nosso maior parceiro na área de ferramentas e equipamentos 
automotivos. Apresentaremos o carrinho de ferramentas Toyota 
Fast Repair (reparo rápido de funilaria), lançaremos o CARRO DE 
FERRAMENTAS FACOM (França) e vamos divulgar nossa nova 
parceria com a DOVER Corporation, dona das marcas Revolution 
(elevadores) e CHIEF (equipamentos de funilaria).”

Salvador Benchimol Neto - Diretor Comercial
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NBS INFORMÁTICA – “A NBS, líder em sistemas DMS, enxerga, 
na ExpoFenabrave, uma oportunidade excepcional de mostrar 
seus produtos e serviços. Apresentaremos as novidades do “CRM 
GOLD” com as parcerias com F&I, Central Telefônica e Softwares 
de Avaliação de Seminovos, além das novidades no “NBS Mobile”, 
ferramenta completa para o gerenciamento de LEADS e Vendas, 
na palma da mão. Também estaremos com o “NBS TOTEM” de au-
toatendimento para pagamento com cartões, por meio de TEF/
SITEF, com emissão automática das notas de NFe, NFCe e NFSe”.

Antonio Carlos Soares Orione - NBS Informática

PASSE CARROS – “Especializada em seminovos e usados, padro-
nizamos o processo de avaliação de carros, motos e caminhões, 
por meio de classificação e vendas no atacado. Utilizamos ferra-
mentas específicas para cada etapa do processo, treinamentos, 
acompanhamentos e check list mensal. Somos os pioneiros em 
B2B no Brasil e temos um formato único de blindar as concessio-
nárias e moralizar a venda de repasse no Brasil.  Este ano, além 
das ferramentas CARMAIX, PASSECARROS, PASSEMOTOS, TABELA 
PASSE CARROS e atualizações, fazemos o lançamento da CARMAIX 
Motos e Caminhões. Atendendo mais de 5000 clientes em todo 
o território nacional, com 4 pontos estratégicos, a PASSE CARROS 
leva ao cliente, ética, moral, qualidade, segurança e entrega.”

Ricardo Alexandre de Lima – Sócio Proprietário

PRACIS – “Neste momento de retomada da confiança no setor 
automotivo estamos felizes por compartilhar nossa experiência 
com um público tão qualificado! Nossos serviços consistem em: 
Governança para empresas familiares - Prevenção e Resolução 
de Disputas Empresariais - Educação Executiva - Compliance. 
Além da experiência como acionista e executivo nos negócios da 
família, Amedeo Papa atuou em posições de liderança em diver-
sas companhias de capital aberto. Presta serviços para empresas 
dos mais variados portes e setores e, recentemente, auxiliou 
os controladores de um tradicional grupo de concessionárias 
em seus desafios de reorganização societária e planejamento 
sucessório. Aguardamos sua visita!” 

Amedeo Papa, sócio-diretor da Pracis

PORTO SEGURO – “A Porto Seguro tem participado do evento 
há alguns anos, pois temo grande interesse em acompanhar 
as tendências deste importante mercado. Neste ano, tivemos 
uma motivação ainda maior, pois a comercialização de seguros, 
por meio das Concessionárias terá papel relevante no evento. 
Contamos com atendimento qualificado e especializado para 
o segmento e buscamos, a cada dia, melhorar nosso relaciona-
mento com o Concessionário.”

Eduardo Kozma – Superintendência de 
Canais Diferenciados Porto Seguro

REACHLOCAL BRASIL – “É sempre importante fazer parte desse 
evento de grande relevância para o mercado automotivo, que 
reúne os seus principais players. Em tempos desafiantes em nos-
so país, é importante nos conectarmos com empresas e soluções 
que possam colaborar com soluções focadas em produtividade 
e eficiência. E é isso que a ReachLocal oferece para o segmento: 
uma parceria em marketing digital com soluções que ajudam a 
gerar mais clientes, com tecnologia e foco em resultado”.

 José Geraldo de Barros Coscelli – CEO Latam da ReachLocal

REWEB – “A Reweb é uma agência multinacional, com 16 anos 
de experiência exclusivos em marketing digital e líder em 
geração de leads na América Latina. Especialista no segmento 
automotivo, parceiro Premier Partner do Google, Waze e Face-
book com centenas de clientes satisfeitos. Já na 4ª participação 
na ExpoFenabrave, espera-se muito do evento, tendo em vista 
o bom resultado dos anos anteriores. Serão demonstrados 20 
serviços focados em aumentar a performance de vendas”.

Filipe Ruga, Diretor Nacional

SEARCH OPTICS BRASIL – “Este é o terceiro ano consecutivo 
que participaremos da feira. Este ano, trazemos, como destaque, 
nosso programa de marketing digital em parceria com grandes 
montadoras do país e que oferecem muitas vantagens aos Con-
cessionários. Também estamos felizes em ser parceiro oficial do 
Waze no lançamento de seu novo canal, o Waze Ads Channel 
Partners. Como especialistas no mercado automotivo, estamos 
preparados para oferecer soluções completas em marketing di-
gital e ajudar nossos clientes a gerar, atrair, mensurar e gerenciar 
leads qualificados”.

Eduardo Cortez, presidente LATAM da Search Optics
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SYONET CRM – “Esta será nossa sétima participação na  
ExpoFenabrave. Com a lenta retomada do crescimento econô-
mico, a expectativa é que o evento ajudará os congressistas com 
soluções para voltarem a ter a rentabilidade financeira perdida 
nos últimos anos. A Syonet estará presente para orientar os 
Concessionários a focarem no relacionamento com os clientes, 
porque é muito mais rentável vender para os atuais clientes do 
que ficar 100% focado em busca de novos clientes. Este ano, 
vamos focar em soluções mobile (APP) e conectividade com o 
Marketing Digital”.

Isac Alves de Campos – Diretor

VIANUVEM – “Esta é a nossa segunda participação no evento.  
Estamos lançando um produto inovador para concessionárias 
chamado Sef-capture, que irá conectar o cliente diretamente 
com a equipe de faturamento sem a necessidade do vendedor 
ou secretária de vendas tirar cópias ou digitalizá-los. A Vianuvem 
destaca-se neste segmento por ter agilidade no atendimento, 
além de ser uma solução completa para todos os processos de 
uma concessionária, como faturamento de veículos, gestão de 
notas fiscais sem papel, seminovos entre outros”. 

Fredy Evangelista – CEO

TRIUMPH – “A Triumph participa do Congresso & ExpoFenabrave 
pela segunda vez, expondo a linha de motos clássicas, com os 
modelos Bobber, Street Scrambler e Street Twin, e novidades 
como a Speed Triple R e a Tiger Explorer XCa. A expectativa 
é apresentar a investidores, Concessionários e executivos os 
bons resultados da Triumph nestes cinco anos de operação no 
País, graças ao ótimo trabalho desenvolvido pela nossa Rede de 
Concessionárias. Prova disso é que a Triumph foi eleita a marca 
de motos com o “Cliente mais Satisfeito” no Brasil pela revista 
Motociclismo pelo quarto ano consecutivo”.

Waldyr Ferreira, Diretor Geral da 
Triumph Motorcycles Brasil

USI BRASIL / USI Itália – “A USI Itália é uma fabricante de Ca-
bines de Pintura Automotiva e Áreas de Preparação que atua 
nesse ramo há 48 anos e fornece para mais de 70 países. Está 
estabelecida no Brasil com uma filial há 17 anos, atendendo com 
excelência todas as bandeiras de concessionárias e as melhores 
oficinas particulares fornecendo equipamentos, filtros, peças e 
assistência técnica. Neste ano estamos expondo nosso Box de 
Reparo Rápido que foi desenvolvido para atender as necessi-
dades do mercado atual que busca soluções para aumentar a 
rotatividade com baixo investimento e rápido retorno”.

Fabio R. Coghi - Gerente Comercial

URBAN SCIENCE – “Há 40 anos atuando exclusivamente no 
mercado automotivo, a Urban Science é um catalizador de 
mudanças, partindo de um problema ou desafio a ser resolvido. 
Os Concessionários estão enfrentando uma pressão cada vez 
maior para atrair consumidores. Saber o que está e o que não 
está funcionando é essencial para o aumento do sucesso e a 
diminuição dos custos. Com este espírito, desenvolvemos a 
metodologia The Power of 4™, a fim de melhorar a rentabilidade 
e aumentar o market share”.  

Patricia Pasquali – Diretora Presidente Brasil / LATAM

VOLVO – “A ExpoFenabrave é um momento para troca de infor-
mações e de discussão  de ideias, de práticas e de inovações que 
que contribuam para aumentar produtividade do setor e para 
evolução do segmento, especialmente num momento em que 
a conectividade, a eletromobilidade e a automação começam a 
ganhar força no setor automotivo”.

Adriano Merigli, diretor de desenvolvimento de 
concessionárias do Grupo Volvo América Latina.

WIER – “Nós, da WIER, participaremos pela primeira vez da Expo-
Fenabrave e temos a expectativa de fazer parcerias com diversas 
Redes de Concessionarias. Nós desenvolvemos um equipamento 
para a descontaminação e desodorização de ar condicionado 
e interior de veículos, de forma ambientalmente correta e sem 
uso de químicos. Somos uma empresa consolidada no ramo e 
voltada para a tecnologia e sustentabilidade”.

Joel Rocha, Diretor Comercial e Bruno Mena 
Cadorin, Diretor Administrativo
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Depois de tanto tempo
de parceria, já dá pra considerar
o Itaú como item de fábrica.
Itaú. Patrocinador máster do Congresso 
& ExpoFenabrave pelo 10º ano consecutivo.

Uma parceria como essa merece ser celebrada. Por isso, aproveite 
a feira com uma certeza: se depender do Itaú, aqui na ExpoFenabrave 
você sempre encontra os melhores serviços para financiar veículos 
e vender cada vez mais.
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