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OF/SIN – 326/21 
15 de junho de 2021 
 
 
ASSOCIADOS SINCODIVES 
 
AT.: TITULAR, GER. VENDAS, GER. PÓS VENDAS  E RH 
 
 
REF.:  LANÇAMENTO DO FOCONLINE 2021 
 
 
Em versão totalmente digital, o FOCONLINE 2021 visa levar conteúdo de 
qualidade ao profissional que trabalha em concessionária de veículos.  
 
Em 8 de julho, começa a segunda edição do FOCONLINE – Fórum de 
Concessionárias On-line.  
 
O evento, que teve cerca de 10 mil inscritos em 2020, é totalmente gratuito e terá o 
tema deste ano  “Habilidades para vencer! Receitas para o sucesso”.  
 
No total, serão 9 ciclos, incluindo palestra especial de encerramento, prevista para 
ocorrer em 4 de novembro. O programa, que é quinzenal, será transmitido ao vivo, 
com duas horas de duração e possibilidade de interação do público.  
 
Millena Machado, apresentadora do programa Auto Esporte, da TV Globo, por oito 
anos, conduzirá as transmissões, que contarão com especialistas em temas 
diversos, relacionados ao setor automotivo e com foco no desenvolvimento 
profissional. 
 
A educação e a troca de conhecimentos são caminhos efetivos para que superemos 
qualquer crise que apareça em nossos caminhos. O evento foi um sucesso em 2020 
e isso mostra que nossos associados valorizam a iniciativa de levar conteúdo de 
qualidade aos membros de suas equipes. 
 
O FOCONLINE é realizado pela FENACODIV – Federação Nacional dos 
Concessionários e Distribuidores de Veículos, FENABRAVE – Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores, em parceria com os SINCODIV´S 
(Sindicato Nacional dos Concessionários de Veículos) de cada região do país e 
patrocínio do Banco Itaú. 
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Confira os temas: 
 

TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (20H00 - horário de Brasília): 
 

DATA CICLO – TEMA PALESTRANTES 
08 de julho CICLO 1 – “INSPIRA E NÃO PIRA! 

Controlando o estresse mental” 
Meiry Kamio / 
Marcos 
Bernardo 
 

22 de julho CICLO 2 – “FINANÇAS PESSOAIS: 
Aprenda a fazer seu dinheiro render!” 

Rebeca Toyama 
/ Patrícia 
Cardoso 

12 de 
agosto 

 

CICLO 3 - “PENSAMENTO CRÍTICO E 
HABILIDADE PARA A SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS COMPLEXOS” 

Rogério 
Chelucci / Maria 
Flávia Bastos 

26 de 
agosto 

CICLO 4 - “RESILIÊNCIA E 
FLEXIBILIDADE – Moldando o futuro 
profissional” 

Marlos Alvez 
Bezerra/Malu 
Albuquerque 

9 de 
setembro 

CICLO 5 - “COMPETÊNCIAS DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – Mais do 
que tecnologia, envolvem pessoas” 

Andrea Iorio / 
Paulo Silvestre 

23 de 
setembro 

CICLO 6 – “FERRAMENTAS DIGITAIS – 
Aplicação prática em vendas e pós-vendas” 

Rafael Cutait / 
Jocimara Bueno 

7 de 
outubro 

CICLO 7 - “LGPD – Proteja seus dados e os 
de seus clientes” 

Patrícia Peck / 
Jean Boudoy 

21 de 
outubro 

CICLO 8 – “APRENDIZAGEM ATIVA: Só 
você pode mudar o seu mundo!” 

Rebeca Toyama/ 
Irineu Toledo 

4 de 
novembro 

ENCERRAMENTO! PALESTRANTE 
ESPECIAL - 
AGUARDE! 

 
Segue o Link para ser efetuada a sua inscrição: https://foconline2021.yazo.com.br/ 

 
Mais informações sobre o FOCOONLINE 2021, no site www.sincodives.com.br/ 
Eventos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
José Francisco Costa      
Diretor Executivo  


