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Mensagem do Conselho
Preparados e unidos
As mudanças estão por todos os lados, sejam tecnológicas, 
comportamentais ou de legislação. O essencial, neste cenário de 
constante transformação, é definir estratégias e manter o foco nos 
objetivos traçados, observando exemplos e inovando a cada dia. Para 
o Setor da Distribuição de Veículos, é ainda mais relevante manter a 
unidade, pensar coletivamente e colher os frutos conjuntamente. 

Assim tem sido em relação às contribuições sindicais, que sofreram 
profundas transformações em função da Reforma Trabalhista, e 
assim também ocorre em relação às mudanças inerentes ao novo 
mercado de veículos, que prevê a convivência com diferentes perfis 
de consumidores e de produtos e serviços.

Ao capacitar cada profissional da nossa Rede para enfrentar esse 
novo cenário, estaremos preparando nossas empresas para essas 
grandes transformações. Por este motivo, o pilar educacional é 
extremamente relevante para o nosso Setor, cuja base está nos 
eventos do Encontro dos Vendedores e na Universidade WEB 
Fenabrave e, claro, também no nosso Congresso anual.

Leia, nesta edição do Fenacodiv Online, os desafios da Reforma 
Trabalhista, os novos temas dos cursos e palestras disponíveis, 
a partir de abril, na plataforma Universidade Web Fenabrave, os 
preparativos para o 28º Congresso & ExpoFenabrave, entre outros 
assuntos. Prepare-se, com Resiliência, para o seu futuro!

Boa leitura!
Conselho Editorial

SINCODIV’s: novas soluções, novos resultados
A Reforma Trabalhista, em vigor desde 11 de novembro de 2017, 
trouxe mudanças substanciais, dentre elas, a transformação dos 
conceitos do imposto e da contribuição sindicais, que se torna-
ram opcionais às empresas e colaboradores. Neste contexto, 
como consequência, houve uma intensa transformação na situa-
ção financeira de cada SINCODIV.

Desta forma, o momento atual exige criatividade, inovação e, 
principalmente, novas estratégias para oferecer, ao Setor, soluções 
que visem alcançar suas metas. Manter o foco na comunicação, 
de forma clara e argumentativa, das atividades desenvolvidas, em 
prol do Setor da Distribuição de Veículos, passa a ser primordial.

É preciso destacar a importância e os canais de atuação do 
Sincodiv, por exemplo, no que se refere à capacitação da mão de 
obra dos colaboradores das Concessionárias, preparando e ca-
pacitando as equipes para o melhor desempenho e, consequen-
temente, gerando os melhores resultados para as empresas. É o 
caso dos Encontros dos Vendedores, realizado pela FENACODIV, 
em parceria com os Sincodiv’s.

Além disso, as negociações sindicais conjuntas representam 
um forte instrumento de valorização e autonomia das entidades 
e de absoluto equilíbrio das relações de trabalho, solucionando 
conflitos de interesse coletivo, refletindo em uma vitória de todos.

Este é, sem dúvida, um momento de transição, em que é ne-
cessária uma reinvenção de atitudes e ações. Porém, os cami-
nhos e soluções começam a ser descobertos, como exemplo, na 
estratégia traçada pelo SINCODIV de Santa Catarina, que vale a 
pena ser seguido. 

https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home


FENABRAVE apresenta 28º Congresso & ExpoFenabrave 
para Associações de Marca

Representantes das Associações de Marca estiveram reunidos na 
quarta-feira, 11 de abril, na sede da FENABRAVE, para conhecer, 
em primeira-mão, o planejamento inicial do 28º Congresso 
& ExpoFenabrave, que acontece nos dias 7 e 8 de agosto, no 
Transamerica Expo Center, em São Paulo. 

Presidentes, executivos e profissionais da área de comunicação das 
entidades, conheceram a campanha publicitária do evento, que terá, 
como tema, “RESILIÊNCIA. O mundo é digital e o relacionamento é 
humano”. Além da temática, foram apresentadas informações sobre 
os pilares de conteúdo das palestras e mesas redondas, valores e 
condições para as inscrições e para pacotes de hospedagem.

As inscrições já estão abertas no site oficial do evento:  
www.congresso-fenabrave.com.br e terão os valores iguais aos do 
ano passado. Para inscrições feitas até dia 31 de maio, o valor é de 
R$ 900,00, passando a R$ 1.000,00 para o período de 1º de junho até 30 
de junho. Na terceira etapa de inscrições, o valor será de R$ 1.100,00, 
para quem fizer a inscrição de 1º a 31 de julho, e de R$ 1.200,00 para os 
participantes que realizarem suas inscrições no dia do evento. 

Para mais informações, ligue para Central de Atendimento do evento: 
telefone (11) 5582-0091

FENABRAVE prestigia  
feira agrícola em Goiás
Realizada pela Cooperativa Agroindustrial 
dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 
(COMIGO), a TECNOSHOW COMIGO 2018 
aconteceu de 9 a 13 de abril, em Rio Verde (GO). 

Marcelo Nogueira Ferreira, Vice-Presidente 
para o Segmento de Tratores e Máquinas 
Agrícolas da FENABRAVE, representou a 
entidade durante a solenidade de abertura 
da feira, em que estiveram presentes 
representantes da classe política regional e 
nacional. “Este evento é muito importante 
para o Centro-Oeste, pois é uma referência na 
difusão do conhecimento e da inovação do 
setor agrícola para a região”, comentou. 

Anualmente, a TECNOSHOW reúne as 
novidades em tecnologias e máquinas, 
veículos e equipamentos agropecuários, 
insumos e apresenta resultados de pesquisas 
do setor agrícola, além de oferecer palestras 
com especialistas renomados.

A organização da feira projeta a geração 
de R$ 2 bilhões em negócios, superando 
os R$ 1,7 bilhão do ano passado.

A maior feira agrícola do Centro-Oeste 
recebeu mais de 106 mil visitantes.

http://www.congresso-fenabrave.com.br
http://isoflex.com.br/categoria-produto/progresso-do-trabalho-2/
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ENTREVISTA 
Antonio Megale, Presidente da Anfavea, 
comenta a atualidade do setor automotivo 
brasileiro e avalia o Programa Rota 2030.

SETOR
Segmento de duas 
rodas se prepara para a 
retomada das vendas.

MERCADO 
É preciso evoluir na gestão 
de peças e extrair o máximo 
de rentabilidade.

Estabilidade econômica traz perspectivas positivas para o 
crédito e beneficia o Setor da Distribuição de Veículos.

MAIS CRÉDITO EM 2018!

Encontro de Vendedores  
chega a Rondonópolis
Nos dias 25 e 26 de abril, a FENACODIV, em parceria com o SINCODIV de Mato 
Grosso, realizará o Encontro de Vendedores, Consultores Técnicos e Líderes de 
Concessionárias, na cidade de Rondonópolis (MT).

O evento, que visa a capacitação e o aperfeiçoamento das equipes de vendas e 
gestores das Concessionárias, contempla palestras, estudos de casos e atividades 
práticas em grupo com conteúdo didático e totalmente relacionado ao dia a dia 
do Setor da Distribuição Automotiva.

Os alimentos, não perecíveis, arrecadados como taxa de inscrição, serão doados 
para a Comunidade Terapêutica Nascendo em Cristo.

Mais informações sobre a agenda do evento e sobre como realizar a inscrição, 
entre em contato com Amanda Sobral pelo telefone (11) 5582-0030; e-mail: 
amanda.universidade@fenabrave.org.br ou com Ricardo Marchesin pelo telefone 
(65) 3052-9562; e-mail: gerente@sincodivmt.com.br. 

Belo Horizonte – No dia 10 de abril, foi realizado o Encontro de Vendedores, 
Consultores Técnicos e Líderes de Concessionárias em Belo Horizonte (MG). 
Na ocasião, 170 profissionais participaram das atividades, e cerca de 90 quilos 
de alimentos foram arrecadados para serem doados ao Núcleo Assistencial 
Caminho para Jesus. 

Acompanhe a programação do Encontro de Vendedores, Consultores Técnicos e 
Líderes de Concessionárias, por meio dos informativos e comunicados.

Linhas de financiamento do 
Pró-Trator e Pró-Implemento 
ganham incentivos
O Governo do 
Estado de São Paulo 
alterou, no fim de 
março, a sistemática 
dos programas rurais FEAP/
BANAGRO, facilitando o acesso de 
pequenos e médios produtores 
às linhas de financiamentos Pró-
Trator e Pró-Implemento.

A partir de agora, o programa 
prevê concessão de até 20% do 
crédito para a operação financeira, 
até o limite de R$ 24.000,00, 
incluindo carência de três anos 
e prazo de até oito anos para 
pagamento.

Para o Presidente da FENABRAVE, 
Alarico Assumpção Júnior, esta 
medida fomenta a necessária 
renovação da frota de máquinas 
no campo, o que refletirá em 
mais investimentos. “Com a 
nova sistemática, o número de 
beneficiários será ampliado, 
oferecendo melhores condições 
para a comercialização de 
veículos, incrementando a 
economia e a geração de 
empregos e de riqueza para o 
Estado de São Paulo”, comentou.

Encontro de Vendedores, em Belo Horizonte, reuniu 170 participantes. 
Próximo evento acontece em Rondonópolis (MT).

http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/modulos/listas/index.php?tac=edicao&cdcategoria=r&layout=noticias
http://www.fenabrave.org.br/email/tvfenabrave/cursoFev2018/CursosUWFFevereiro2018.html
mailto:amanda.universidade@fenabrave.org.br
mailto:gerente@sincodivmt.com.br
http://www.dealernet.com.br


Novos cursos 
disponíveis na 
Universidade 
WEB FENABRAVE
Capacidade intelectual e habilidades técnicas são 
primordiais na avaliação de um candidato a uma vaga de 
emprego. Entretanto, o que colocará esse profissional no 
caminho do sucesso será sua habilidade emocional, a  
forma como lida com as suas emoções e com as 
emoções dos outros. Esse é um dos aspectos abordados 
pela professora Iraide Pita, que ministrará o curso 
“Autodesenvolvimento Profissional: Inteligência 
emocional no trabalho de Concessionários”,  
disponível a partir de abril na plataforma da  
Universidade WEB Fenabrave.

Neste mês, outros três novos assuntos serão  
apresentados. Em 15 minutos, a professora Maristela 
Serpejante Porfirio apresenta a palestra com o tema 
“Equilibrando relacionamentos: Dicas de  
Comunicação Não Violenta para Concessionários”

A professora Bernadete Pupo ministrará o curso  
“O autoconhecimento como pilar para liderança  
eficaz em Concessionárias”, demonstrando que cada 
indivíduo possui qualidades, mas, também, pontos que 
precisam ser trabalhados para que o líder tire o melhor 
proveito de suas características. 

O novo perfil do consumidor será o assunto do curso 
“Diagnóstico Estratégico em Concessionárias”, 
aplicado pela professora Rose de Cássia Rogério. Os cursos 
têm 8 horas de duração. 

Para mais informações, entre em contato  
pelo e-mail: universidade@fenabrave.org.br  

ou telefone (11) 5582-0045.

Prefeitura de 
São Paulo lança 
programa de 
segurança pública 
compartilhado com 
a sociedade

A Prefeitura de São Paulo está desenvolvendo uma 
ação integrada de Segurança Pública. O objetivo é 
instalar 10 mil câmeras de monitoramento em toda a 
cidade, pelos próximos quatro anos.

O diferencial desta ação é a adesão da população 
paulistana. Além das câmeras dos órgãos públicos, 
serão utilizadas as câmeras de segurança residenciais 
e de pontos comerciais de toda a cidade de São Paulo, 
formando uma ampla rede de monitoramento. 

“Desta forma, as Concessionárias de Veículos, instaladas 
na capital paulista, poderão aderir ao programa 
espontaneamente, colaborando para a melhoria da 
segurança dos cidadãos e, consequentemente, dos 
Colaboradores, Clientes e famílias ligadas às empresas 
do Setor”, destaca o Presidente da FENABRAVE, Alarico 
Assumpção Júnior.

Esta adesão requer, no entanto, algumas prerrogativas 
técnicas, como o tipo de equipamento e a necessidade de 
contratação de uma plataforma para armazenamento das 
imagens em nuvem. 

As imagens integradas terão a gestão da Guarda Civil 
Metropolitana de São Paulo e compartilhadas com os 
demais órgãos de segurança – Polícias Civil e Militar. 

Para mais informações e para fazer  
o cadastro de adesão, acesse o endereço: 

 https://www.citycameras.prefeitura.sp.gov.br/.

Os SINCODIV´s podem fazer sugestões de temas para as próximas edições do FENACODIV ONLINE 
enviando mensagens para o e-mail: rita@mcepress.com.br 
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