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OF/SIN – 388/21 
16 de setembro de 2021 
 
 
ASSOCIADOS SINCODIV/ES 
 
AT.: TITULAR, GER. VENDAS, GER. PÓS VENDAS E RH 
 
 
REF.: “FERRAMENTAS DIGITAIS – APLICAÇÃO PRÁTICA EM VENDAS E PÓS-

VENDAS”  -  6º CICLO FOCONLINE 2021 
 
 
No dia 23 de setembro, é a vez do CICLO 6 do FOCONLINE 2021. 
 
De 8 de Julho a 4 de novembro de 2021, acontece o maior evento on-line do Setor da 
Distribuição de Veículos do Brasil! 
 
Serão 9 ciclos de palestras muito mais interativas, transmitidas ao vivo, a cada 
quinzena, às quintas-feiras, das 20h às 22h (horário de Brasília). 
 
Todo o conteúdo é desenvolvido com base nas melhores práticas de capacitação e 
desenvolvimento profissional, com foco no segmento automotivo. 

 
• Tema: “Ferramentas Digitais – Aplicação Prática em Vendas e Pós-Vendas”  
 
Com o COVID-19 e o isolamento social, em 2020, o mercado recebeu 7,3 milhões de 
novos compradores pela internet, apenas no primeiro semestre do ano, num 
crescimento de 38% sobre o mesmo período de 2019. Quase 60% dos brasileiros 
estão comprando mais on-line agora, do que antes da pandemia. 
 
Nas Concessionárias, em tempos de lockdown, 70% dos veículos são vendidos de 
forma remota e, ainda que a preferência do consumidor ainda seja pela compra 
presencial, é preciso estar presente e utilizar todos os canais de vendas disponíveis. 
 
• Palestrantes: Rafael Cutait e Jocimara Bueno apresentam dicas e as principais 
ferramentas que os profissionais de futuro devem utilizar para melhorar seus 
resultados, nas vendas de veículos, peças e serviços. 
 
• Apresentação: Millena Machado. 
Ainda dá tempo de participar! 
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• Inscrição: Gratuita e com Certificação ao final de cada Ciclo! 
https://foconline2021.yazo.com.br/ 
 
Caso já tenha sua inscrição, basta acessar esse link no dia do evento com seu login e 
senha já cadastrados. 
 
Quanto mais você participa, mais chances tem de ganhar prêmios. 
 
https://foconline-2021-cms.yazo.com.br/users/store/index  
 
 
Conheça toda a programação pelo site www.sincodives.com.br / Eventos. 
 
Contamos com a participação de toda a sua equipe. 
 

 
Atenciosamente, 
 
 
José Francisco Costa        
Diretor Executivo     


