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OF/SIN – 397/21 
04 de outubro de 2021 
 
 
ASSOCIADOS SINCODIV/ES 
 
AT.: TITULAR, GER. VENDAS, GER. PÓS VENDAS E RH 
 
 
REF.: “LGPD – PROTEJA SEUS DADOS E OS DE SEUS CLIENTES”-  7º CICLO 

FOCONLINE 2021 
 
 
No dia 07 de outubro, é a vez do CICLO 7 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: “LGPD – Proteja seus dados e os de seus clientes” 
 
Com a aprovação e vigência da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, a 
informalidade no tratamento de dados pessoais tornou-se, definitivamente, conduta 
inaceitável, desde maio deste ano.  
 
Princípios que envolvem consentimento, transparência e respeito no fornecimento, 
tratamento, uso e compartilhamento de dados pessoais agora passam a fazer parte do 
nosso dia a dia. E todo cuidado é pouco. 
 
Para quem infringir a LGPD estão previstas multas administrativas, medidas judiciais, 
penalidades contratuais, danos reputacionais e, em casos mais graves, completa 
paralisação operacional das bases que contêm os dados.  
 
• Palestrantes: Patrícia Peck e Jean Boudoy falam de que forma a LGPD vai 
impactar o dia a dia de cada área da concessionária e suas equipes, e como devemos 
nos adequar a essa Lei que inclui, por exemplo, a forma 
adequada/permitida/consentida de entrar em contato com os clientes que já  
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atendíamos (legado) e de gerar uma carteira futura de clientes, já em conformidade 
com a nova legislação.  
 
E quem são os chamados titulares de dados pessoais? Todos nós! Então, criando 
empatia, fica mais fácil despertar para a importância de proteger os seus dados e os de 
seus clientes!  
 
• Apresentação: Millena Machado. 
Ainda dá tempo de participar! 
 
• 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     


