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Mensagem do Conselho
Conectando Pessoas!
O ano já começou com muitas
mudanças para a FENACODIV. A partir
de agora, a entidade tem novo slogan,
que você conhecerá, nesta primeira
edição do informativo Fenacodiv
Online, que também traz as novidades
sobre o Encontro do Vendedor, que terá
o primeiro evento realizado na cidade
de Sinop (MT), em março.
Primeira reunião do ano tratou de assuntos diversos, dentre eles,
o balanço das atividades em 2017 e as novidades para 2018.

Sincodiv’s se reúnem em São Paulo
No dia 18 de janeiro, presidência, diretoria e executivos da FENACODIV e dos
Sincodiv’s estaduais, de todo o Brasil, se reuniram, em São Paulo, para tratar
diversos assuntos, de interesse da Federação.
Durante a reunião, foi apresentado, aos participantes, o balanço das atividades
da Fenacodiv, realizadas entre 2014 a 2017, e as novidades do programa de
Encontros dos Vendedores FENACODIV para 2018.
Além disso, a programação do dia contou com a participação do Professor
Doutor Anthony Portigliatti, da Flórida Christian University, que fez duas
apresentações, uma com o tema “Mudanças são obrigatórias - Crescimento
é opcional” e outra sobre o SOAR – ferramenta de avaliação de perfil de
comunicação pessoal que, dentre outros objetivos, auxilia no desenvolvimento
de equipes, reconhecendo as habilidades de cada indivíduo e os direcionando às
atividades nas quais terão mais sucesso.
Os participantes do encontro responderam ao questionário e receberam o
resultado completo do SOAR, com a identificação de seu perfil de comunicação
e padrões de comportamento. O SOAR ajuda as pessoas a compreenderem
melhor a maneira como se comportam, seu estilo de liderança e quais fatores
motivadores e desmotivadores, dentre outros aspectos.
O SOAR estará à disposição dos Sincodiv’s para oferecê-la aos seus associados.
Mais informações sobre o SOAR, com o Sincodiv local.

Com o conteúdo remodelado, o
curso foi modernizado para atender
ao dia a dia dos colaboradores
do Setor da Distribuição no País.
Acompanhe o cronograma dos
eventos em cada localidade.
Veja, também, como foi a primeira
reunião da FENACODIV com os
Sincodiv’s, no dia 18 de janeiro de
2018, em São Paulo, que também
contou com uma palestra sobre o
SOAR, ferramenta que identifica perfis
de comportamento, contribuindo
tanto para o processo seletivo
das empresas, quanto para seu
desempenho, identificando a pessoa
ideal para cada função.
Leia, ainda, sobre o posicionamento
da FENABRAVE a respeito do Projeto
de Lei 9074/17, que desvincula
a garantia dos veículos da
obrigatoriedade das revisões na Rede
de Concessionárias Autorizadas.
Fique por dentro das novidades!
Boa leitura!
Conselho Editorial

Três novos cursos, em fevereiro, pela
Universidade WEB Fenabrave

Primeiro Encontro do Vendedor de
2018 acontece no Mato Grosso
Esperando repetir o sucesso de 2017, quando foram
realizados 18 encontros, reunindo quase 5 mil
profissionais de concessionárias de todos os segmentos
automotivos, por todo o Brasil, a programação do
Encontro do Vendedor FENACODIV 2018 está a todo vapor.
O primeiro evento acontecerá dia 1º de março, em
Sinop, Mato Grosso. A participação é gratuita, e a
inscrição é feita por meio da doação de 2 quilos de
alimento não perecível, que serão doados para a
entidade CARTAS - Centro de Apoio e Reabilitação
Toxicômano e Alcoolistas de Sinop.
Para 2018, o Encontro dos Vendedores foi totalmente
remodelado e apresentará, aos participantes, conteúdo
voltado às principais mudanças e inovações que afetam o
setor, os profissionais e consumidores. Nos novos moldes,
os encontros serão em formato de workshops, palestras
presenciais, vídeo-aulas com estudos de casos, atividades
práticas em grupo e devolutivas aos participantes com
relação ao conteúdo assimilado.
Os profissionais da região de
Sinop, que desejarem participar
deste primeiro evento, devem
entrar em contato com Mariana
Rocha, por meio do telefone
(65) 3052-9562.

Já estão disponíveis
as inscrições para os
cursos, de fevereiro,
da Universidade WEB
Fenabrave. Neste mês, serão mais três assuntos relevantes
para o melhor desempenho das concessionárias.
A comunicação, quando feita de forma adequada, impacta,
diretamente, na produtividade e na saúde das pessoas. O
assunto será abordado no curso “A Comunicação como
elemento de produtividade em concessionárias”, com
Marcelo Prauchner Duarte.
Outro assunto, da grade de cursos de fevereiro, é:
“Estratégias inovadoras e criativas de gestão para
concessionários”, que será ministrado por Valdner Papa,
coordenador dos projetos Educacionais da FENABRAVE.
O consórcio é uma excelente fonte de receita para as
concessionárias, por isso, o curso “Conhecendo mais
sobre o produto consórcio” estará disponível, também
em fevereiro, com as orientações de Otílio Rodrigues.
Mais informações, ligue para: (11) 5582-0045 ou envie
e-mail para: universidade@fenabrave.org.br.

Encontro do Vendedor foi totalmente remodelado para acompanhar as mudanças e inovações do Setor.

FENABRAVE se posiciona contra PL
que pretende desvincular garantia
das revisões nas concessionárias
Tramita, na Câmara do Deputados, o Projeto de Lei
9074/17, que pretende desvincular a garantia dos veículos
da obrigatoriedade dos processos de revisões feitos na
Rede de Concessionárias, autorizadas pelas fabricantes.
Para a FENABRAVE, o projeto é pernicioso e prejudicial,
tanto aos consumidores quanto às montadoras.

Para FENABRAVE, PL 9074/17 prejudica, principalmente, o consumidor, que
perderá a garantia de contar com a expertise da Rede Credenciada.

FENACODIV tem novo slogan
A partir de agora, a FENACODIV passa a adotar um novo
slogan junto ao seu logotipo: “Conectando Pessoas”. Criada
pela área de comunicação da FENABRAVE e FENACODIV, a
novidade foi apresentada aos Sincodiv’s, durante reunião
do dia 18 de janeiro, em São Paulo. “O slogan retrata a
essência da FENACODIV, que é conectar pessoas, seja por
meio de cursos, como pela integração entre os SINCODIV´s
e as Concessionárias, e destas com suas equipes”, afirma o
Presidente da FENACODIV, Alarico Assumpção Júnior.

A entidade se manifestou, por meio de nota, na qual
ressalta que, “a garantia, concedida pelos fabricantes de
veículos, só tem sentido de ser mantida se esses veículos
cumprirem as etapas de revisão de fábrica contratadas,
o que comprovará que eventuais problemas não foram
causados por mal-uso ou erros de manutenção realizada
por terceiros não credenciados”.
No caso de aprovação deste Projeto de Lei, a FENABRAVE
acredita que o maior prejudicado será, efetivamente,
o consumidor, que perderá a garantia de contar
com a expertise técnica de profissionais treinados
e especializados na marca do veículo adquirido,
e da utilização de peças de reposição e produtos
homologados e garantidos pelo fabricante.
Além disso, destacou a FENABRAVE, na nota, o
consumidor correrá o risco de ter a revisão malfeita em
seu veículo por conta de um reparo mal executado ou
reposição de peça remanufaturada ou com defeito.
Um outro projeto similar a este já tramitou na Câmara
dos Deputados, e foi rejeitado pela Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
A FENABRAVE espera que o mesmo ocorra com este,
para o bem dos consumidores.
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COM QUE
COMBUSTÍVEL
EU VOU?
Realidade em outros países, veículos elétricos e híbridos ainda contam
com poucos e localizados incentivos no Brasil. No contraponto, o País
tem, a seu favor, uma indústria de biocombustível bem desenvolvida.
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O Presidente reeleito da FENABRAVE,
Alarico Assumpção Jr., faz um balanço de
sua gestão e comenta os planos da entidade.

Deltan Dallagnol fala
sobre a luta contra a
corrupção e a Lava Jato.

Expectativas positivas
para 2018.

Os SINCODIV´s podem fazer sugestões de temas para as próximas edições do
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