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MENSAGEM DO CONSELHO EDITORIAL

Mais equilíbrio, mais talentos!
Atualmente, o Setor da Distribuição de Veí-
culos no Brasil totaliza quase 7 mil Conces-
sionárias, em todo o País, gerando mais de 
300 mil empregos em diversas áreas, como 
vendas e pós-vendas, atendimento e traba-
lhos administrativos. E a presença das mu-
lheres, de forma bastante equilibrada, em 
todas as lojas, nos dá um enorme orgulho.

Elas estão em todos os lugares, vendendo, 
gerenciando e, até, nas oficinas de servi-
ços, desbravando funções que, no passado, 
eram, exclusivamente, masculinas, ocupan-
do novos espaços e mostrando suas habili-
dades e seu potencial profissional.

Pesquisas mostram que a diversidade de 
gêneros, em equipes e lideranças, pode au-
mentar o número de talentos, impulsionar 
a inovação, ampliar a lucratividade e, ain-
da, preparar a organização para o futuro. E 
nossas empresas precisam se preparar para 
isso, aproveitando o que cada um tem de 
melhor e, desta maneira, contribuindo para 
o desenvolvimento do nosso Setor.

Grande abraço e ótima leitura!

Conselho Editorial

Primeiros eventos FOCO 2019 serão no Nordeste
O FOCO 2019 - Fórum de Concessionárias, desenvolvido pela FENACODIV 
e realizado pelos SINCODIV´s do País, tem estreia marcada para abril, e será 
realizado em duas capitais nordestinas: Salvador (BA) e João Pessoa (PB). O 
projeto, que visa aprimorar e motivar os colaboradores do Setor da Distribuição 
de Veículos, tem patrocínio do Banco Itaú.

Em Salvador, no dia 9, o encontro será das 19h00 às 21h30h e as inscrições são 
gratuitas, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. A arrecadação 
será destinada ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil. 

 “Desde que a FENACODIV apresentou o novo formato do programa educacional 
para colaboradores, no dia 7 de fevereiro, recebemos um grande volume para 
agendamento das atividades, o que confirma a qualidade e, principalmente, 
a eficácia do programa”, ressaltou Alarico Assumpção Júnior, Presidente da 
entidade.

No dia 26 de abril, o FOCO 2019 chega em João Pessoa, e será realizado a partir 
das 19h00. As inscrições serão efetivadas mediante doação de 2 quilos de 
alimentos não perecíveis, que serão encaminhados para o Hospital São Vicente 
de Paulo. 

Nas duas localidades, os temas das palestras serão os seguintes:

 ► Os segredos de uma comunicação eficaz. Saiba como se 
relacionar e negociar com clientes e colegas de trabalho;

 ► A Concessionária do Futuro! Conheça as últimas 
tendências e inovações no Setor;

 ► A Motivação está em você! 

Para mais informações sobre o processo de inscrição do FOCO 2019, em 
Salvador, entre em contato com o SINCODIV-BA, com Gabriel Fernandes, 
pelo telefone (71) 3240-5260, e, em João Pessoa, contate o SINCODIV-PB, 

pelos telefones (83) 99994-0451 ou (83) 3034-7032, com Maria José.

http://www.dealernet.com.br/dealer_site/


Governo do estado de São Paulo lança 
programa de incentivo ao Setor Automotivo

O governo do Estado de São Paulo anunciou, no início 
de março, a criação do programa de incentivo ao Setor 
Automotivo. Trata-se do IncentivAuto, que oferece, 
às montadoras, desconto no ICMS, dos produtos 
comercializados no Estado, como contrapartida para a 
abertura de, ao menos, 400 postos de trabalho.

Atualmente, Caoa Chery, Ford, General Motors, Honda, 
Hyundai, Mercedes-Benz, Scania, Toyota e Volkswagen 
mantêm fábricas em São Paulo e poderão entrar no 
programa. 

Segundo o secretário da Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles, esse valor será adicional aos créditos 
de ICMS que as companhias têm direito por causa da 
substituição tributária ou gerados por exportações, e 
tem, como objetivo, garantir que as empresas sejam 
competitivas para manter suas operações em São Paulo. 

Diretoria Executiva da FENABRAVE 
se reúne em São Paulo

A Diretoria Executiva da FENABRAVE se reuniu, pela primei-
ra vez, em 2019, na sede da entidade, em São Paulo, no dia 
20 de fevereiro. Com pauta extensa, a reunião tratou de di-
versos assuntos sobre o planejamento do ano, além de de-
cisões relevantes para o Setor da Distribuição de Veículos e 
para a Federação.

“Foi um encontro muito produtivo, no qual pudemos debater 
temas de extrema importância para o nosso Setor, além das ati-
vidades que estão em desenvolvimento, como os programas 
educacionais, FOCO 2019 e Universidade Web Fenabrave e a 
realização do 29º Congresso & ExpoFenabrave”, comentou 
o Presidente da entidade, Alarico Assumpção Júnior, que 
ainda destacou o forte apoio e a intensa participação da 
Diretoria da entidade na reunião.

Em reunião, Diretoria da FENABRAVE discutiu o planejamento  
das atividades para o 2019 e outros temas do Setor.

Para desconto no ICMS, montadoras terão de gerar,  
ao menos, 400 empregos, no Estado de São Paulo.

https://www.isoflex.com.br/categorias/quadro-concessionarias/
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Contagem regressiva para a nova plataforma 
da Universidade Web Fenabrave 

Os preparativos para o início da operação da nova plataforma da Universidade 
Web Fenabrave estão a todo vapor. Neste mês, a nova tutoria pedagógica está 
trabalhando com a conclusão da nova metodologia para atender, com ainda 
mais eficiência, os diferentes perfis de profissionais das Concessionárias. 

Em breve, o aluno terá, à sua disposição, o aplicativo, que, com acesso pelo celular ou tablet, deixará o método de ensino a 
distância ainda mais fácil e empolgante para os colaboradores das Concessionárias. 

Neste novo modelo de ensino, o aluno poderá arquivar o conteúdo dos cursos, uma vez que o material será disponibilizado 
em PDF, além das opções em áudio books e podcasts, o que torna os cursos ainda mais interativos e estimulantes. 

“Com a nova estrutura da plataforma, não será necessário seguir uma trilha específica, ou seja, o aluno poderá acessar os 
conteúdos disponíveis na ordem que quiser. Os vídeos serão mais curtos, para facilitar a absorção de conteúdo”, comenta 
Amanda Sobral, supervisora da Universidade Web Fenabrave.

O valor de adesão/mensalidade da Universidade Web Fenabrave será mantido em menos de R$ 8 por aluno, para as 
Concessionárias, e a nova metodologia será implantada, em sua totalidade, no início do segundo semestre. 
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