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Mensagem do Conselho
Atualização e informação
Empresários e profissionais, de quaisquer 
setores da economia, precisam estar 
atentos às tendências de produtos, serviços, 
processos e comportamento de seus 
clientes para poderem aproveitar, cada qual 
em suas esferas de atuação, as melhores 
oportunidades que surgem no dia a dia.

Com esse viés, é primordial estarmos 
sempre bem informados a respeito do 
que está sendo desenhado no horizonte 
dos nossos negócios. O 28º Congresso & 
ExpoFenabrave está totalmente alinhado 
com esta demanda, preparado com uma 
agenda de conteúdo voltado para este olhar 
no futuro. Faltam poucas semanas para o 
maior evento do Setor da Distribuição de 
Veículos da América Latina e os preparativos 
estão acelerados, com a confirmação de 
palestrantes de renome em suas áreas 
de atuação, como você acompanha nesta 
edição do Fenacodiv Online.

O olhar no futuro e o papel das lideranças 
num mundo cada vez mais acelerado 
também levou um grupo de 60 
Concessionários brasileiros para mais um 
InterLeadership, realizado em Orlando, 
pela Flórida Christian University. Esta, 
tem sido, sem dúvida, uma experiência 
marcante para todos os participantes, nos 
últimos anos. A agenda intensa do curso 
é uma verdadeira imersão nas práticas e 
tendências para as lideranças do futuro.

Nesta edição, você ainda acompanha os 
cursos da Universidade Web Fenabrave, 
as reuniões do Encontro dos Vendedores e 
outros assuntos.

Boa leitura!

Conselho Editorial

Contagem regressiva para o 28º Congresso & ExpoFenabrave

Faltam apenas dois meses para o maior evento do Setor da Distribuição de Veículos 
da América Latina. Na grade de palestras do 28º Congresso & ExpoFenabrave, que 
acontece nos dias 7 e 8 de agosto no Transamerica Expo, em São Paulo, estão os 
assuntos mais relevantes e atuais para a gestão do negócio das Concessionárias, 
com presenças ilustres de renomados especialistas.

Um deles é Gil Giardelli, estudioso dos assuntos relacionados à Inovação e 
Economia Digital, professor de grandes universidades brasileiras com participação 
em estudos da Stanford University, Imperial College London e Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), que vai ministrar a palestra “Futuro Inteligente 
além da Inovação”.

Para falar sobre a importância da comunicação para a imagem pessoal e 
profissional, a professora Ana Lúcia Pitta ministrará a palestra “Aperfeiçoamento 
da comunicação: inovações nas estratégias para cativar e fidelizar o cliente”. 

Outro nome já confirmado é o de Cláudio Tosta, consultor e especialista na área 
de sucessão familiar, um dos assuntos mais relevantes para o Setor da Distribuição 
de Veículos.

Para Valdner Papa, Diretor de Relações com o Mercado da FENABRAVE, e responsável 
pelo planejamento do conteúdo do evento, a grade de palestras está organizada 
de forma a permitir tempo hábil para os participantes terem acesso aos assuntos 
do Congresso e ainda transitarem pela feira. “Estar em um espaço que permite o 
fácil acesso aos dois ambientes faz toda a diferença. Por isso, o cronograma das 
palestras contempla, justamente, tempo para que os participantes visitem os 
stands dos expositores”, comenta.

As inscrições já estão abertas no site oficial do evento 
 www.congresso-fenabrave.com.br. Os valores são os mesmos do ano 

passado: até 30 de junho o valor é de R$ 1.000,00 – de 1º a 31 de julho é de 
R$ 1.100,00 e no local do evento, a inscrição custará R$ 1.200,00. 

http://www.congresso-fenabrave.com.br


Liderança e Gestão

De 7 a 9 de junho, foi realizada mais uma edição do 
InterLeadership, em Orlando, Estados Unidos, realizado 
pela Flórida Christian University. Os 60 participantes inscri-
tos pela FENABRAVE desfrutaram de uma programação in-
tensa com palestras e atividades focadas em processos de 
liderança e gestão. 

Para Alarico Assumpção Júnior, Presidente da FENABRAVE, 
o programa atingiu seus objetivos e atendeu às expectati-
vas dos participantes. “O InterLeadership está totalmente 
alinhado com as necessidades de atualização constante 
com relação a processos e perfil necessário às lideranças 
do nosso Setor. Além do conteúdo, que nos faz repensar 
a forma como conduzimos nossas empresas e equipes, o 
programa é fantástico, também, para promover a troca de 
experiências e estimular o relacionamento entre líderes do 
nosso Setor, no Brasil”, comentou.

A cobertura completa sobre o conteúdo das palestras do 
InterLeadership, você acompanha na próxima edição da 
Revista Dealer.

FENABRAVE se reúne com presidente do BNDES
No dia 25 de maio, o Presidente do BNDES, Dyogo Henrique 
de Oliveira, e sua equipe, receberam Alarico Assumpção 
Júnior, Presidente da FENABRAVE, os Vice-Presidentes Marcelo 
Nogueira Ferreira, representante do segmento de Tratores e 
Máquinas Agrícolas, e Luiz Antonio Sebben, representante dos 
segmentos de Caminhões, Ônibus e Implementos Rodoviários, 
e Marcelo Franciulli, Diretor Executivo da entidade.

Durante a reunião, ficou acertada a criação e uma agenda 
permanente de trabalho, a partir de encontros mensais en-
tre FENABRAVE e BNDES, cujo objetivo será discutir projetos 
e ações que visem o desenvolvimento econômico do Setor da 
Distribuição Automotiva e do País.

Palestras Gratuitas do BNDES – Como parte do programa 
“O BNDES Mais Perto de Você”, o banco oferece palestras 
gratuitas, voltadas para o público das micro, pequenas e 
médias empresas. Acompanhe a agenda já confirmada: 

Data Cidade Estado Status Parceiro Local
19/06/18 Sobral CE Inscrições Abertas SFIEC
26/06/18 Vitória ES Inscrições Abertas Findes
05/07/18 Belo Horizonte MG Inscrições Abertas FIEMG

Para inscrição e detalhes sobre as palestras, acesse o Calendário de Seminários, 
Palestras e Feiras na página do Site do BNDES: www.bndes.gov.br

http://isoflex.com.br/categoria-produto/progresso-do-trabalho-2/
http://www.bndes.gov.br
https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home


Encontros dos vendedores 
acontecem no PR e SC
O Encontro de Vendedores 
Consultores Técnicos e Líderes de 
Concessionárias chegará na região 
Sul do País. Nos dias 18 e 19, o evento 
passa pelas cidades de Cascavel e 
Foz do Iguaçu, ambas no Paraná. 
Respectivamente, as entidades 
beneficiadas pelas doações, 
solicitadas na inscrição, são APAE de 
Cascavel e ACDD – Associação Cristã 
de Deficientes Físicos. Informações 
e inscrições, pelo telefone 
(41) 3324-1541 ou pelo e-mail 
adm.sincodivpr@sincodiv.com.br.

No dia 26, é a vez de Chapecó-SC 
receber o evento, que acontece como 
parte da agenda do 31º Encontro 
Regional FENABRAVE Santa Catarina. 
As doações arrecadadas para a 
inscrição serão enviadas ao Centro 
Associativo de Atividades Psicofísicas 
Patrick – CAPP. Mais informações, 
acesse o link http://fenabravesc.com.
br/encontro-de-vendedores ou ligue 
para (47) 3241-0330.

Novos cursos e 
palestras em junho
A Universidade Web Fenabrave 
preparou dois novos cursos para o 
mês de junho, com 8 horas cada. 
São eles: Liderança Estratégica 
para Concessionários, ministrado 
pelo professor Rogério Francisco 
Chelucci, e Nas Fronteiras da 
Inovação em Vendas para 
Concessionárias de Máquinas 
Agrícolas - Etapa: Estudo de 
Mercado, que terá Luciano Miranda 
como professor.

Além dos cursos, estarão 
disponíveis duas novas palestras, 
com menos de 1 hora de duração. 
O professor Lincoln Carrenho 
abordará aspectos relevantes sobre 
dois assuntos que permeiam o 
Setor da Distribuição Automotiva: 
Governança Corporativa e 
Sucessão Familiar.

Para mais informações,  
entre em contato pelo e-mail: 

universidade@fenabrave.org.br 
ou pelo telefone (11) 5582-0045.Em junho, eventos serão em Cascavel, 

Foz do Iguaçu e Chapecó.

FENABRAVE alerta 
para recebimentos 
de valores em 
espécie
Desde 1º de janeiro de 
2018, todas as empresas deverão 
comunicar a Receita Federal sobre 
o recebimento de valores, em 
espécie, no montante igual ou 
acima de R$ 30.000,00. A lei vale 
para valor equivalente em outra 
moeda, para liquidação, total ou 
parcial, de alienação ou cessão 
onerosa ou gratuita de bens e 
direitos, de prestação de serviços, 
de aluguel ou de outras operações.

As informações devem ser 
repassadas para a Secretaria 
da Receita Federal (RFB) até o 
último dia do mês subsequente 
ao recebimento dos valores 
descritos, de acordo com o 
formulário eletrônico – Declaração 
de Operações Liquidadas com 
Moeda em Espécie (DME), 
disponível no Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte 
(e-CAC), no sítio da RFB, na 
Internet. A não apresentação deste 
documento ou apresentação 
incompleta acarretará em 
multas que variam de acordo 
com a origem do pagamento.

mailto:adm.sincodivpr@sincodiv.com.br
http://fenabravesc.com.br/encontro-de-vendedores
http://fenabravesc.com.br/encontro-de-vendedores
mailto:universidade@fenabrave.org.br
http://www.dealernet.com.br/dealer_site/
https://dealerup.com.br
http://www.congresso-fenabrave.com.br


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