PRE 100.17-a
São Paulo, março de 2017.

Prezados Senhores:

Ref.: PROGRAMA ESPECIAL - FCU INTERLEADERSHIP 2017

Dando continuidade aos projetos e ações voltadas ao aprimoramento das lideranças
de nosso setor, a Fenabrave tem a satisfação de convidá-lo a integrar ao novo
programa da Florida Christian University, FCU - INTERLEADERSHIP 2017, focado
no perfil empresarial, sendo que parte do programa será especialmente para os
Concessionários de Veículos do Brasil.
O Programa, cujo conteúdo destacamos a seguir, será realizado nos dias 31 de maio e
1, 2 e 3 de junho de 2017, em Orlando – Flórida (EUA).
Tenho certeza de que tanto a programação, especialmente trabalhada para seus
interesses, como o estreitamento de relacionamento entre parceiros de um mesmo
setor, trarão resultados extremamente positivos para todos.

Cordialmente,

ALARICO ASSUMPÇÃO JÚNIOR
Presidente
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PROGRAMA ESPECIAL
FCU INTERLEADERSHIP 2017

Introdução
Vivemos um momento de profunda transformação no negócio da distribuição
automotiva no Brasil e no Mundo.
Este momento exigirá inovação, criatividade e, principalmente, atualização de
conhecimentos para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios.
O objetivo da Fenabrave ao participar do evento InterLeadership é proporcionar, aos
concessionários, um momento de criação de valor, seja pelo convívio pessoal com
diferentes lideranças e experiências, como pela oportunidade de ouvir novas ideias e
ferramentas que poderão contribuir para construir um novo futuro no negócio da
distribuição automotiva.
A ênfase no conhecimento da neurociência busca fornecer elementos estratégicos
para a busca de maior eficiência e resultados em nossas empresas, bem como
proporcionar, às nossas lideranças, ferramentas para que possam obter maior união e
produtividade em suas equipes
As visitas técnicas permitirão, também, conhecer, mais profundamente, os conceitos
e técnicas utilizadas no mercado Americano, trocando ideias e conhecendo melhores
práticas.
Os temas que serão abordados pelos palestrantes estarão voltados, diretamente, para
a rotina diária de nossos negócios, permitindo uma utilização prática e objetiva dos
conceitos e ferramentas comentados.
Finalmente, a rica troca de ideias durante o Encontro enriquecerá nossa visão, como
líderes, para que possamos empreender um negócio mais moderno e atual,
permitindo desenhar as linhas da nova tendência da distribuição de veículos
automotores.
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PROGRAMA

FCU InterLeadership 2017
Local: Crowne Plaza Orlando Universal
7800 Universal Boulevard - Orlando, Flórida
31 de Maio a 3 Junho, 2017

31 de maio/2017 – quarta-feira
13h45 – 14h00

Recepção e Cadastro

14h00

Saída para Visita Técnica

Bruno Portigliatti

1 de junho/2017 – quinta-feira
08h30 – 09h00

Recepção e Cadastro

09h00 – 10h00

Abertura e boas vindas

Anthony Portigliatti

10h00 – 11h00

Workshop: Neurociência aplicada à
liderança

Daniel Kroef

11h00 – 11h30

Coffee Break

11h30 – 12h30

Workshop: Neurociência aplicada à
liderança (continuação)

Daniel Kroeff

12h30 - 13h15

Workshop: Neurocomunicação

Allonso Puentes

13h15 – 14h15

Almoço

14h15 - 16h15

Liderança Tóxica

16h15 – 16h45

Coffee Break

16h45 – 18h00

Workshop: A influência das Fraturas
emocionais no sucesso do negócio

Anthony Portigliatti

18h00

Fechamento

Anthony Portigliatti

Alessandra Assad
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PROGRAMA (cont)

FCU InterLeadership 2017

2 de junho – sexta-feira
08h30 – 09h00

Recepção

09h00 – 09h30

Abertura e boas vindas

Anthony Portigliatti

09h30 – 10h30

Workshop: Pensamento Transversal Uma maneira diferente de pensar e
comportar-se

Luciano Salamacha

10h30 – 11h00

Coffee Break

11h00 – 12h00
12h00 - 12h45

Workshop: Pensamento Transversal Uma maneira diferente de pensar e
comportar-se (continuação)
Workshop: Vencedor do concurso
FCU'S Speaker Talk Show

Luciano Salamacha

12h45 – 14h00

Almoço

14h00 - 14h45

Workshop: Neurovendas

Mauricio Braz

14h45 – 15h45

Workshop: Feito para furar: Como a
neurociência pode ajudar o projeto de
produto

Fabrício Pamplona

15h45 – 16h15

Coffee Break

16h15 – 17h15

Workshop: Feito para furar: Como a
neurociência pode ajudar o projeto de
produto (continuação)

Fabrício Pamplona

17h15 – 17h30

Fechamento

Anthony Portigliatti

3 de junho/2017 – sábado
08h30 – 09h00

Recepção

09h00 – 09h30

Abertura e boas vindas

Anthony Portigliatti

09h30 – 11h00

Workshop: Neurociência e Tecnologia
Disruptiva em Gestão de Negócios

Marcelo Peruzzo

11h00 – 11h30

Coffee Break

11h30 – 13h00

Workshop: Neurociência e Tecnologia
Disruptiva em Gestão de Negócios
(continuação)

Marcelo Peruzzo

13h00 - 13h30

Certificados e Fechamento

Anthony Portigliatti
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TS ENDS TIME DESCRIPTION SPEAKER

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA SUA PARTICIPAÇÃO:
VALOR DA INSCRIÇÃO
A Fenabrave negociou com a Florida Christian University uma taxa especial para
inscrição de US$ 1.250,00 por participante.
FORMA DE INSCRIÇÃO
a) Preencher ficha de inscrição no link abaixo:
www.fenabrave.org.br/Ficha?Tipo=2
b) Após a confirmação de sua inscrição, você receberá e-mail da Fenabrave com a
autorização para pagamento que deverá ser preenchida pelo próprio
participante e enviada diretamente à FCU pelos e-mails
joliveira@fcuonline.com; lorraine@soargi.com - aos cuidados de Jairton
Oliveira/ Lorraine Silva. Caso não receba o e-mail pedimos que nos contate.
O processo de inscrição será encerrado no dia 10/maio/2017 e, após esta data, o
link será suspenso.
O QUE ESTÁ INCLUSO
A INSCRIÇÃO INCLUI: treinamento (palestras e visitas técnicas), conforme programa
acima, considerando: tradução simultânea (onde for necessário); transfers para
visitas técnicas; coffee breaks.
Para que possa agendar sua viagem, sugerimos que programe sua chegada a Orlando
no dia 30 de maio de 2017, pois a programação, no dia 31, terá início às 13h30. Para
o retorno ao Brasil, sugerimos que marque sua passagem para o dia 03 de junho, se
for vôo noturno, ou para o dia 04 de junho, pois a nossa programação se encerrará no
dia 3, em torno das 13h30.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO NA INSCRIÇÃO
1. Passagens e hospedagem:
Não estão incluídos nos custos suportados pela Fenabrave: passagens e
hospedagem.
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Para seu conhecimento, o evento acontecerá no Crowne Plaza Orlando
Universal, que poderá ser a sua escolha de hospedagem. No entanto,
ressaltamos que há limitações de apartamentos disponíveis neste hotel neste
período, em função de outros eventos que acontecem na cidade.
Dessa forma, aconselhamos que providencie sua reserva de hospedagem o
mais breve possível e que também avalie a possibilidade de hospedar-se em
hotel próximo.
Caso não tenha uma agência de turismo que o assessore e queira auxílio para
esta viagem, sugerimos que entre em contato com a Casablanca (parceira da
Fenabrave para este evento) - Marcio Leite ou Agnaldo Salla - telefone: (11)
4931-2607 – email: marcio.leite@casablancaturismo.com.br. A Casablanca
poderá ajudá-lo a encontrar hospedagem, assim como atendê-lo em relação à
compra e reserva de passagens aéreas, locação de carros, entre outras
conveniências que possam ser de seu interesse para essa viagem. Lembramos
que a Fenabrave está sugerindo a Casablanca apenas como opção para auxiliar
os inscritos no evento.
2. Locomoção e Traslado
Não estão incluídos, nos custos suportados pela Fenabrave: locomoção e
traslados, exceto aqueles específicos para as visitas técnicas do dia
31/maio/17.
3. Refeições
Não estão incluídas, nos custos suportados pela Fenabrave, as refeições: cafés
da manhã, almoços e jantares. Apenas os coffee breaks estarão contemplados.

APOIO:
a. Informações sobre conteúdo do evento: Valdner Papa – valdnerpapa@uol.com.br
- Tel. 11 97206-4499.
b. Informações sobre logística do evento: Fenabrave – Janaina Cagnin ou Regina
Kobata – tels. 5582.0062/5582.0033 – e-mail: diretoria@fenabrave.org.br
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