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E
stá em suas mãos a primeira edição de 2019 de nossa revista. Você 

poderá conferir, na leitura, que se trata de uma edição muito especial, 

pois é totalmente dedicada a essa data especial que estamos come-

morando neste ano: nossos 20 anos! 

Em uma edição no ano passado, abordamos nossa história e os prin-

cipais marcos da atividade da entidade, relembrando a luta que foi para montar-

mos uma entidade com representatividade nacional. 

Nesta, o leitor poderá perceber, pelas reportagens, que a FENAUTO tem outra 

envergadura. Passados 20 anos, estabelecemos uma estrutura calcada em Asso-

ciações Estaduais por todo o país, desenvolvemos uma forte aliança com entida-

des do setor automotivo, e somos reconhecidos pelo poder público, associações 

privadas de várias áreas da cadeia automotiva e da sociedade em geral, parceiros 

comerciais desse setor e órgãos reguladores das administrações públicas, munici-

pais, estaduais e federais, como a legítima representante das revendas automoti-

vas de veículos seminovos e usados em todo o território nacional.

O leitor também há de reconhecer que, também na questão de oferecer aos pro-

fissionais do setor, oportunidades de aprimoramento e qualificação, a FENAUTO 

se consolidou como uma provedora de soluções inovadoras e qualificadas com a 

realização do Congresso e a Feira de Negócios (Cidade FENAUTO) que, neste 

ano, chega à sua 8ª edição, prometendo repetir o sucesso de público e exposito-

res, batendo os recordes dos anos anteriores.  

Uma série de novidades e oportunidades importantes estão sendo estudadas e 

preparadas para o setor, com a intenção de gerar novos negócios. E, para não 

perder a chance de se beneficiar delas, filie-se a uma das nossas Associações Es-

taduais. Nosso esforço diário continua intenso, em várias frentes, sempre defen-

dendo projetos e ações de interesse do nosso segmento. Esse é o nosso desafio 

e nossa meta. 

Boa leitura.

Ilídio Gonçalves dos Santos
Presidente FENAUTO

EDITORIAL

Olá, caro leitor.
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VENDEDOR SNIPER 

Educação para o ontem

A 
educação brasileira, 

em todos os níveis, 

prepara seus alunos 

para o ontem, para as-

sassinar o velhinho que já havia 

morrido de causas naturais noite 

passada. Queremos – ou parece 

que queremos – mudar as coisas 

sem mudar a gente mesmo. A 

educação brasileira tem conteúdo 

inútil demais e sentido de menos. 

O mercado de trabalho vem so-

frendo desse desencontro entre 

o que ele espera e o preparo das 

pessoas. O mercado de automó-

veis não é exceção. Pessoas que-

rem vender hoje como vendiam há 

20 anos é acham que não há nada 

de errado nisso.

Nós precisamos urgentemente 

fechar uma equação: temos uma 

economia de primeiro mundo (que 

voltou a melhorar, porque a con-

fiança está voltando), uma política 

que ainda insiste em ser de ter-

que está na calçada de nossas 

casas, para um mundo que muda 

a olhos vistos. Não há segurança 

para o futuro moldada sobre um 

mundo que já morreu há tempos. 

Muita gente vai descobrir amanhã, 

tristemente, que são fantasmas de 

outros tempos. A sorte já está lan-

çada. Para quem se preparar para 

as mudanças, boa sorte; para os 

que torcem para que as coisas 

não mudem, adeus.

Por Nailor Marques Jr é professor, 
escritor, palestrante, especialista 
em comunicação com o cliente e 
diretor do IMP-COACH. www.imp-
coach.com.br

ceiro mundo (deputados e sena-

dores não entenderam as novas 

demandas) e uma educação de 

quinto mundo (que ainda acredita 

em estabilidade no emprego, apo-

sentadoria aos 50 anos e que um 

diploma resolve os problemas das 

pessoas). Não existe mais gente 

formada, estamos todos em for-

mação, quem não estudar para 

vender melhor e diferente, usar 

as redes sociais, diversificar seus 

negócios e perceber rapidamente 

as mudanças que a Inteligência 

Artificial está propondo, logo es-

tará fora do mercado. Para isso 

existem os livros, as palestras, os 

cursos, os congressos.

Não entendemos o sucesso dos 

chineses. Simplesmente não es-

tamos preparados para entender. 

Nós pensamos que sabemos de 

tudo e o resto do mundo é burro, 

alguma coisa está muito errada. O 

Brasil precisa olhar para o mundo 
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NOSSO MERCADO

FENAUTO analisa 
momento do mercado 
de seminovos e usados

A 
FENAUTO acompanha de perto os 

relatórios produzidos pelo mercado 

para avaliar todo o cenário sócio 

econômico e, assim, produzir a aná-

lise mais apurada sobre o comportamento do 

segmento de veículos seminovos e usados. 

Com base nesses estudos constantes, des-

de o início do ano de 2018, foi percebida uma 

relativa e crescente expectativa com relação à 

melhora da economia com as medidas que o 

governo da época pretendia implementar. Essa 

expectativa teve uma ligeira melhora com a 
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Segmento

EVOLUÇÃO DAS VENDAS (Só Seminovos e Usados)

Região

Tempo de Uso

Auto Comerciais Leves
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NOSSO MERCADO

apresentação dos candidatos à presidência, e 

a aceitação de pontos importantes apresenta-

dos por alguns deles, para o destravamento da 

economia, a geração de empregos, reforma da 

previdência, privatizações etc. 

No período mais próximo das eleições, em 

outubro, com a indefinição dos resultados, o 

mercado apresentou momentos de incerteza 

que refletiram no índice de confiança do con-

sumidor e, consequentemente, no comércio e 

negócios de uma maneira geral. 

O movimento de expectativas favoráveis no 

reaquecimento da economia retornou depois 

de definido o novo presidente e sua equipe 

econômica, e as apresentações das primeiras 

propostas para mudanças tão esperadas, de-

pois de um período longo de estagnação na 

indústria e comércio e o expressivo número de 

pessoas desempregadas. 

Com a virada do ano, as esperanças volta-

ram-se, principalmente, para a aprovação da 

proposta da reforma da previdência que pode-

ria trazer, na projeção do Ministério da Econo-

mia do governo recém-eleito, uma economia de 

R$ 1 trilhão, em um período de 10 anos. Com 

isso, o governo poderia redirecionar para áreas 

vitais mais investimentos que aquecessem a 

economia, gerassem empregos e movimentas-

sem o consumo das famílias.

Contudo, como ainda não existe uma previsão 

para a aprovação da reforma proposta, e nem 

como ela será finalizada para manter os princi-

pais pontos que garantam a economia proposta 

pelo governo, a FENAUTO ressalta a importân-

cia de uma cautela maior com relação ao com-

portamento do mercado nos próximos meses. 

Analisando os quadros do segmento desde o 

ano passado, e mesmo levando-se em conta os 

resultados acumulados positivos já apresenta-

dos em 2019, a entidade lembra fatos importan-

tes que justificam essa cautela maior. 

O primeiro fato é a queda do Índice de Con-

fiança do Consumidor. Segundo um dos últimos 

relatórios produzidos pela Fundação Getúlio 

Vargas, o Índice de Confiança do Consumidor 

(ICC) recuou 1,5 ponto em abril, ao passar de 

91,0 para 89,5 pontos. Após três meses em 

queda, o índice acumula perda de 7,1 pontos 

e atinge o menor nível desde outubro de 2018 

(85,4 pontos).

Segundo o material produzido pela Institui-

ção, a queda na confiança dos consumidores 

está relacionada à decepção com a lenta recu-

peração econômica e a manutenção de níveis 

elevados de incerteza. O estudo também rela-

tou que, pelo terceiro mês consecutivo houve 

redução da intenção de compras de bens durá-

veis, confirmando a cautela dos consumidores 

com os gastos futuros. 

Outro fator que deve ser levado em conta é 

que pela 10ª semana seguida, o mercado redu-

ziu a projeção de crescimento do PIB para este 

ano, passando de 1,7% em março, para 1,49% 

agora. Essa queda foi divulgada pelo Boletim 

Focus (produzido pelo Banco Central do Bra-

sil), e é o resultado do levantamento com mais 

de 100 instituições financeiras. 

No quadro geral, a expectativa de cresci-

mento da economia brasileira neste ano vem 

caindo, sendo já apontada, anteriormente, por 

vários estudos além dos já citados. Em março 

deste ano, o Grupo de Conjuntura do Instituto 

“Já pode-se perceber 
uma tênue linha de recuo 

nos valores acumulados, 
refletindo, também, as 

expectativas e previsões 
corrigidas por várias áreas 

do mercado para o 
crescimento da economia 

como um todo”. 
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Elis Maurício Siqueira é 
membro do Conselho da 
FENAUTO, responsável pela 
área de dados, informações 
e estatísticas da Federação.

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) redu-

ziu a projeção para crescimento da economia 

brasileira em 2019, de 2,7% para 2%, preven-

do que o consumo das famílias deverá ser o 

principal motor do PIB deste ano. 

Embora os resultados apontados pela FE-

NAUTO, referentes ao mês de abril deste ano, 

mostrem um resultado positivo em comparação 

com março (13,3%), o comparativo com o mes-

mo mês de 2018 mostra um recuo de 1,2%. 

A entidade também ressalta que o resultado 

acumulado deste ano, embora ainda se mostre 

positivo em 0,8%, é inferior aos 1,5% registra-

dos em março, e aos 2% em fevereiro. Ou seja, 

já pode-se perceber uma tênue linha de recuo 

nos valores acumulados, refletindo, também, 

as expectativas e previsões corrigidas por vá-

rias áreas do mercado para o crescimento da 

economia como um todo. 

Para o presidente da FENAUTO, Ilídio dos 

Santos, “as vendas do segmento parecem es-

tar refletindo o estado de espírito manifestado 

na pesquisa do Índice de Confiança do Consu-

midor e outros relatórios de diversos agentes 

do mercado. Pelos resultados apresentados 

nos últimos relatórios continuamos torcendo 

para que as propostas para o reaquecimento 

da economia, apresentadas pela nova equipe 

econômica, sejam aprovadas e implementa-

das com rapidez para que o mercado possa 

retomar um ritmo melhor na geração de negó-

cios. Mas, com certeza, ainda estaremos muito 

atentos ao nível de confiança do consumidor 

para uma avaliação mais precisa do comporta-

mento do segmento.”

MOMENTO EXIGE 
CRIATIVIDADE E 
TRABALHO INTENSO
Embora estejamos atravessando um período 

de incertezas e indefinições com relação às 

mudanças pelas quais o país precisa passar 

para retomar seu desenvolvimento pleno, e 

isso gere uma insegurança compreensível en-

tre os profissionais do nosso segmento, caberá 

a você, lojista e empreendedor, tomar as deci-

sões estratégicas necessárias para criar novas 

oportunidades de alavancar seus negócios. 

Analisando a atual situação econômica, mui-

tos lojistas podem estar se perguntando como 

proceder para manter os negócios funcionan-

do? A resposta é simples: que tal repensar suas 

estratégias para desenvolver ações e trabalhos 

com bases criativas e inovadoras? Trabalhan-

do sobre essas bases, envolvendo sua equipe, 

fornecedores e parceiros, as chances de criar 

mais oportunidades de negócios, aperfeiçoar 

sua gestão empresarial e ganhar uma maior fi-

delização de clientes serão muito maiores.

O interessante desse momento é que, se o 

cenário traz incertezas para o futuro, por ou-

tro lado, ele também pode ser uma excelente 

e importante oportunidade para se reinventar, 

tornando-se mais competitivo na análise e op-

ção de comprar e vender seus produtos a seus 

clientes com mais interação e inteligência.

Que tal redefinir as estratégias de sua empre-

sa com aqueles planos que estão em sua gaveta 

e que até agora não foram colocados em prática 

para buscar alternativas para seu negócio?

Deseja mais informações sobre o mercado 

de seminovos e usados? Mande seu e-mail 

para Elis Siqueira (siqueira@fenauto.org.br) ou 

Jorge Luiz Mussolin (mussa@fenauto.org.br).
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EDUCAÇÃO

O 
privilégio de come-

morar 20 anos de 

uma empresa é coi-

sa para poucos. Não 

se conquista sozinho, exige cer-

tos talentos, resiliência, espírito 

de equipe e, acima de tudo, uma 

boa liderança. E, ao comemorar 

seu 20º aniversário, nós da FE-

NAUTO temos a certeza de que 

o nosso diferencial, o que nos fez 

chegar até aqui para contar esta 

trajetória, traz bastante de cada 

um desses itens.

A FENAUTO nasceu em 1999 e, 

ao longo de todos os 20 anos, fo-

mos buscando os melhores cami-

nhos para nos posicionarmos para 

representar a categoria em todas 

as esferas mercadológicas e go-

vernamentais. E, durante estas 

duas décadas, somos reconheci-

dos como uma entidade represen-

tativa do mercado, nas relações 

que desenvolvemos, nos estudos 

de mercado e, através da cons-

trução de cenários e diagnósticos, 

na comunicação com o mercado 

automotivo de multimarcas para o 

segmento de veículos seminovos 

e usados. 

Somos a entidade representati-

va da categoria do segmento de 

veículos seminovos e usados que 

fomenta a profissionalização des-

te segmento, buscando sempre 

atualizações, trazendo sempre o 

que há de mais novo para este 

público, como é o caso de nosso 

Congresso que, este ano, já che-

ga à sua 8a edição, realizado para 

os profissionais que atuam no e 

com o segmento.

Os projetos realizados até hoje 

garantem à FENAUTO a compe-

tência necessária para realizar de-

zenas de projetos focados na co-

municação para a implementação 

de grandes melhorias para o setor.

Tem sido uma trajetória mar-

cada pelo enfrentamento de di-

ficuldades, pela dinâmica das 

tensões, mas também pelas lutas 

vencidas, pelo orgulho de estar-

Fazer          anos não 
é para qualquer um!!!
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Por Cida Smidt, especialista 
em Business & Life Coaching 
e parceira da FENAUTO.

mos inseridos no debate deste 

nosso tempo. 

Acreditamos que esses objeti-

vos têm sido alcançados nessa 

trajetória de 20 anos, acompa-

nhando as mudanças do presen-

te que solicitam o renovar de 

nossas análises e de nossas 

interpretações sobre o passado. 

De lá para cá, várias coisas acon-

teceram no mercado, no país e 

no nosso segmento. E é em mo-

mentos plenos que é construída 

uma história pois, afinal, sempre 

há algo a melhorar.

Sempre contamos com uma 

equipe dedicada, que trabalha 

todos os dias cuidando com mui-

ta atenção de todos os detalhes 

para que este segmento esteja 

sempre bem representado por 

esta entidade.

Não existe sequer uma pala-

vra que descreva o tamanho da 

nossa satisfação em participar 

desta história.

Esses são apenas os primeiros 

20 anos. E que a cada ano se 

renove, amplie a sua estrutura, 

seus horizontes, transforme es-

paço e pensamentos para a cons-

trução de uma sociedade que va-

lorize o associativismo, para que 

este segmento se torne cada vez 

mais forte. 

Que nossos associados perce-

bam que aqui é um lugar onde eles 

encontram verdadeiros Valores!!
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Novas (e velhas) técnicas 
para fisgar o cliente

N
esses tempos de grande concor-

rência, com o mercado inundado de 

lançamentos e disputa acirrada no 

varejo, a conquista do cliente exige 

ações que vão além das investidas (dos ven-

dedores) que vigoraram até hoje no mercado 

de carros. 

Não basta mais apenas saber se comunicar 

e persuadir o cliente. Estudiosos do mercado 

criaram tecnologias que ajudam a compreen-

der o que leva o cliente à decisão de compra. 

A chamada neurovendas permite desvendar os 

desejos subconscientes do consumidor e as-

sim compreender melhor o que o leva a decidir 

a compra por este um ou outro produto. 

A maior parte das decisões de compra, em 

qualquer campo, é feita de forma inconsciente, 

levada pelas emoções e não pela razão. Essa 

informação é fundamental para traçar a estraté-

gia de vendas. 

Para estimular o cliente, o vendedor deve, 

antes de mais nada, usar uma linguagem sim-

ples e dar as informações objetivas. Fazer 

isso de forma assertiva e de preferência logo 

no primeiro contato, usando todos os recursos 

disponíveis na loja, revistas, jornais, mídias so-

ciais, vídeos e textos mostrando o desempenho 

e gente falando do carro em questão, assim 

como informações da mídia independente elo-

giando o desempenho do modelo. Comparati-

vos onde o seu carro leva vantagem sobre o 

do concorrente é outro fator de grande estímulo 

para o reconhecimento do valor do produto.

O vendedor deve colocar-se à disposição do 

comprador em atender as suas expectativas e 

elencar as vantagens do produto que está sen-

do oferecido de forma clara, explicitando o que 

o carro e seus equipamentos podem trazer de 

benefício, assim como mostrar as vantagens 

efetivas do negócio. 

As técnicas evoluem, os vendedores se de-

dicam a treinamentos e até universidade de 

vendas já se destacam como caminho para a 

formação de bons profissionais. É preciso ab-

sorver as novidades para acompanhar essa 

evolução. Mas por mais tecnológica que seja 

a abordagem, o velho e bom atendimento não 

deve nunca ser descartado: a agenda de clien-

tes é o instrumento mais eficiente para oferecer 

as oportunidades. O contato pessoal e o cafezi-

nho não devem ser desprezados.

Por Joel Leite, jornalista. Diretor da Agência 
AutoInforme, responde pelos sites AutoIn-
forme e EcoInforme. Apresenta o Boletim 
AutoInforme nas rádios Bandeirantes, Band 
News e Sulamérica Trânsito

NÃO BASTA TER BONS PRODUTOS, PRESTAR UM 
BOM ATENDIMENTO, OFERECER OPORTUNIDADES, 
DESCONTOS E O CAFEZINHO 
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CAPA

E
sse marco na história do segmento 

das revendas multimarcas merece 

muita comemoração, já que a Federa-

ção vem apresentando conquistas im-

portantes para o setor e prossegue trabalhando 

intensamente para ampliar, cada vez mais, seu 

papel como defensora dos interesses dos pro-

fissionais do mercado. 

Nesses vinte anos, a FENAUTO vem se des-

tacando pelo árduo trabalho para unificar a ca-

tegoria, criar produtos e serviços para facilitar 

o dia a dia desses profissionais, apresentar-se 

à sociedade como uma entidade forte e repre-

sentativa de um segmento, responsável pela 

geração de milhares de empregos, recolhimen-

to de impostos e milhões de reais em transa-

ções que ativam a economia do país. 

A Federação Nacional das Associações dos 

Revendedores de Veículos Automotores – FE-

NAUTO – segundo o panorama Nacional de 

2019, reúne 28 Associações Estaduais que 

congregam e representam as empresas que 

comercializam veículos automotores semino-

vos e usados, com um universo aproximado de 

48.545 lojistas, 79 shopping centers de veícu-

los multimarcas e 1 cidade do automóvel (Bra-

sília-DF). Esses empreendedores são respon-

sáveis por cerca de 14,2 milhões de transações 

por ano, gerando um movimento de cerca de 

R$ 380 bilhões, sendo R$ 170,3 bilhões em fi-

nanciamentos. Esse segmento tão importante 

da nossa economia congrega perto de 620.000 

empregados diretos e indiretos da cadeia auto-

motiva das revendas, recolhendo impostos, ge-

rando negócios e movimentando a economia. 

Alinhada com outras Associações importan-

tes do setor como a ANFAVEA, FENABRAVE, 

ABAC, ABLA etc., a FENAUTO é a entidade 

representativa do setor de seminovos e usa-

dos, promovendo o aperfeiçoamento da cate-

goria e criando eventos para a discussão de 

temas relevantes. 

NESTE ANO A FENAUTO COMPLETA DUAS DÉCADAS DE EXISTÊNCIA

FENAUTO             anos. 
Um trabalho coroado de êxito!
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O presidente da entidade, Ilídio dos Santos, 

coloca que muitos podem estar se perguntan-

do, quais as razões e motivos que levam alguns 

empresários ou profissionais a se disporem a 

montar uma entidade representativa de um de-

terminado setor?

Entre outras coisas, ele lembra que, normal-

mente, as razões básicas são “o interesse na 

defesa, proteção e representação de uma clas-

se ou daqueles que optam por se associarem 

à nova entidade. E temos que admitir que, em 

tempos de uma concorrência e competitividade 

são cada vez mais acirradas, é fundamental que 

os profissionais mais conscientes e interessdos 

se voltem para seu segmento na busca de opor-

tunidades e opções para poderem exercer uma 

melhoria crescente no exercício de suas ativida-

des, promovendo a valorização da categoria e 

a defesa das boas práticas e princípios éticos.”

Outro ponto importante que devemos relem-

brar, e que também é papel de uma entidade de 

classe, é que, em função de sua força política, 

organização associativa e representativa, ela 

leva uma boa vantagem em comparação com 

o profissional isolado, no momento decisivo de 

negociar mudanças legislativas e vantagens co-

merciais. É fato que uma entidade forte e atuan-

te tem um papel determinante na alteração de 

processos burocratizantes que normalmente di-

ficultam o dia a dia de um empreendedor.

Portanto, cabe a uma instituição desse porte, 

seja ela um Sindicato, Associação, Federação 

etc, organizar seus trabalhos e ações no sen-

tido de implementar entre seus adeptos, uma 

política de competência cada vez maior, além 

de um planejamento e acompanhamento ade-

quado de suas atividades profissionais para ob-

terem maior sucesso em seus negócios.

Quando esse cenário se consolida, os círcu-

los de relacionamentos entre colegas de profis-

são e profissionais de áreas afins crescem e se 

solidificam, transformando-se em verdadeiras 

parcerias de sucesso. E, para que isso se tor-

ne uma realidade, é necessário a atuação de 

uma entidade forte e presente para servir de 

elo de ligação, não apenas entre profissionais 

de sua classe, mas também entre os diversos 

segmentos e parceiros onde se pode atuar. 

Entendendo-se uma entidade representativa 

com essas características, visualizamos clara-

mente a FENAUTO como o exemplo de um caso 

de sucesso completo em todos esses requisitos.

Em seus 20 anos de atuação na representa-

ção do setor de revendas multimarcas, a FE-

NAUTO vem obtendo um amplo sucesso na 

promoção do crescimento profissional de seus 

associados, promovendo cursos, palestras, en-

contros e debates, onde são apresentadas as 

boas novidades do mercado, opções de apri-

moramento , treinamento e oportunidades para 



18 | Revista Fenauto 

CAPA

fortalecer o network e troca de experiências. 

Assim, novas ações de planejamento poderão 

ser estabelecidas para atender eventuais ne-

cessidades do segmento.

Durante essas duas décadas de existência, a 

FENAUTO vem apresentando ao segmento de 

lojistas multimarcas uma série de ações com 

grandes players do mercado, estabelecendo 

parceiras duradouras e bem sucedidas que 

estão ampliando as oportunidades para a ge-

ração de novos negócios, receitas complemen-

tares e uma atualização completa sobre tudo o 

que está acontecendo no mercado automotivo. 

CONQUISTAS AO 
LONGO DA HISTÓRIA
No primeiro momento de sua idealização e mon-

tagem, e mesmo sem estar plenamente organi-

zada por todo o país, a FENAUTO quase que 

imediatamente passou a desenvolver esforços 

significativos no sentido de obter benefícios e 

fortalecer a defesa dos interesses da categoria. 

A partir de 1999 (data dos primeiros movimen-

tos para a criação da entidade), com a amplia-

ção de sua atuação, e o desejo de se fortalecer 

como uma Federação Nacional, vários estados 

foram visitados pela Diretoria, buscando esta-

belecer alianças sólidas e representativas com 

empresários e entidades ligadas ao setor para 

que as bases de divulgação de informações e 

propostas da FENAUTO fossem maximizadas.

De grande auxílio a essa política foi o início 

dos disparos, em 2013, de dados e estatísticas 

(com base nas informações do DENATRAN), 

sobre as vendas do setor, informações regio-

nais etc. 

Com o bom retorno obtido junto à catego-

ria, a entidade viu sua confiança reforçada, 

percebendo sua capacidade de crescer, cada 

vez mais. Essa nova perspectiva injetou novo 

ânimo na Federação que mostrou ousadia e 

confiança ao pensar um amplo programa de 

educação à distância para os profissionais do 

setor automotivo. Para que esse crescimento 

e aperfeiçoamento da categoria fosse cons-

tante e sustentável, a FENAUTO sabia que a 

educação teria que ser a base de tudo. Assim, 

em 2014 foram lançadas as bases do Proje-

to Espaço Educação, espaço na internet que 

disponibiliza, gratuitamente, vídeos educativos 

sobre assuntos de interesse da categoria. Todo 

o material didático contido nele é desenvolvido 

em parceria com o site VivoAprendendo e reú-

ne um extenso programa de orientação e trei-

namento para atender às novas demandas de 

consumidores junto aos profissionais do setor 

de seminovos e usados.

O ano de 2015 começa com a colheita de 

bons frutos do planejamento estratégico ado-

tado pela entidade. A maior prova do sucesso 

dessa política estabelecida pela FENAUTO, 

entre outras ações, foi o trabalho de alinha-

mento e união com associações pares do setor, 

que resultou na realização de um dos mais im-

portantes eventos já criados para o setor: o 1º 

Encontro das Lideranças do Setor Automotivo.  

Idealizado pela FENAUTO e realizado em 

agosto de 2015, o encontro reuniu centenas de 

participantes de todos os segmentos da cadeia 

automotiva, além do Ministro das Cidades, Gil-

berto Kassab, e do Ministro-Chefe da Secretaria 

da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif 

Domingos que apoiaram a iniciativa que reuniu 

sob o mesmo objetivo, a Associação Brasileira 

de Administradoras de Consórcios (Abac), As-

sociação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea), Federação Nacional 

Com o bom retorno obtido 
junto à categoria, a entidade 
viu sua confiança reforçada, 

percebendo sua capacidade 
de crescer, cada vez mais. 
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da Distribuição de Veículos Automotores (Fe-

nabrave), apoio da Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban) e do Sindicato Nacional da 

Indústria de Componentes para Veículos Auto-

motores (Sindipeças), entre outras entidades 

de porte.

O entendimento proposto pela FENAUTO foi 

o de consolidar a união de propósitos das en-

tidades participantes, além de buscar soluções 

e propostas proativas para a retomada do cres-

cimento desse segmento, sugerindo, inclusive 

a criação do RENAVE (Registro Nacional de 

Veículos em Estoque), programa que deve be-

neficiar em muito consumidores e profissionais 

de revendas de seminovos e usados.

Paralelamente ao sucesso desse encontro, 

e com o pensamento de que “novos tempos 

exigem novas posturas para se adequar às de-

mandas do mercado”, a Federação passou a 

realizar uma série de encontros regionais a fim 

de aprimorar o atendimento e técnicas de co-

mercialização junto aos associados e afiliadas 

regionais. Por meio desse esforço, reuniões, 

alianças e compromissos feitos por todo o país, 

consolidaram amizades e relacionamentos. Ilí-

dio reconhece que esse trabalho, hoje atribuiu 

à FENAUTO a condição de “legítima represen-

tante das revendas automotivas de veículos se-

minovos e usados em todo o território nacional, 

reconhecida pelo poder público, associações 

privadas de várias áreas da cadeia automotiva 

e da sociedade em geral, parceiros comerciais 

desse setor e de órgãos reguladores das ad-

ministrações públicas, municipais, estaduais e 

federais. Realmente, conquistar esse status, 

e mantê-lo até hoje com um reconhecimento 

cada vez maior, é a nossa maior conquista e 

nosso maior desafio.”

Logicamente, essa condição se deve, princi-

palmente, ao trabalho desenvolvido pela Fede-

ração na defesa dos interesses da categoria. 

O presidente lembra, como exemplo dessas 

primeiras conquistas, “a questão do COFINS – 

Contribuição Social e PIS/PASEP que estipula-

va uma alíquota de 7,2% sobre o valor da venda 

do veículo. Nessa ocasião, promovemos uma 

aproximação com o então Deputado Francisco 

Dornelles, que nos auxiliou e passou a defen-

der a nossa reivindicação, elaborando o Projeto 

de Lei 518/95. Com ele, a base do cálculo pas-

saria a ser de 7,2% não mais sobre o valor de 

venda, mas sobre o lucro bruto (ou seja, sobre 

a diferença entre o valor da Nota Fiscal de en-

trada e a Nota Fiscal de saída). Nessa época, o 

então presidente, Fernando Henrique Cardoso, 

assinou a medida provisória 1725/98, versando 

sobre o mesmo tema, passando a mesma a vi-

gorar a partir de outubro de 1998.”

O crescente fortalecimento da entidade, a 

sua maior representatividade e consequente 

visibilidade, chamou a atenção de outros se-

tores, abrindo a perspectiva da importância da 

categoria de revendas multimarcas. Com isso, 

a FENAUTO estreitou ainda mais os laços de 

parceria com a B3 (antiga CETIP), AutoAvaliar, 

BNP Paribas e Mapfre, Mercado Livre, BV Fi-

nanceira, Bradesco e Itaú empresas interessa-

das em uma aproximação maior para planejar 

projetos com a entidade. 

Com a força de um universo imenso de profis-

sionais, a FENAUTO ganhou mais energia para 

desenvolver novos esforços para lutar por ou-

tras reivindicações do segmento como a ques-

tão do estabelecimento do prazo máximo de 7 

dias para a informação de multas do veículo, 

além de demandas junto aos Ministérios da Fa-

zenda e da Indústria e Comércio, e o apoio às 

Associações Estaduais em seus contatos e ne-

gociações com os governos e parceiros locais. 

A aproximação com um grande parceiro da 

primeira hora, como o Banco PAN, trouxe mais 

benefícios para lojistas de todo o Brasil com 

o início dos chamados Encontros Regionais, 

eventos que passaram a ser feitos por todo o 

país, reunindo Associações Estaduais e lojis-

tas para a troca de experiências, aproximação 
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profissional, apresentação de novos produtos e 

tendências e outras informações de mercado. 

Em 2017 foram realizados 8 desses encontros 

patrocinados pelo Banco PAN com a presença 

de grandes ídolos do futebol como Vampeta, 

Amaral, Ronaldo e Serginho Chulapa para ani-

marem o evento.

Foram importantes, também nesse ano, os 

diversos assuntos tratados e acompanhados 

junto ao Denatran, além de 31 Encontros Re-

gionais realizados em parceria com o Santan-

der e a participação da FENAUTO em eventos 

da Acrefi, Conac, Abla, Auto Informe e Salão 

do Automóvel. 

Foi muito relevante, também a união da FE-

NAUTO com a Anfavea e Fenabrave para as 

conversações conduzidas com o Vice-Gover-

nador do Estado de São Paulo, Márcio França, 

e Hélcio Tokeshi, Secretário da Fazenda do Es-

tado, a respeito das alterações na cobrança do 

ICMS no Estado. 

Além disso, nesse mesmo ano, a FENAUTO 

se muda para uma nova sede, mais ampla e 

confortável, com uma instalação mais adequa-

da para atender sua estrutura. 

Em 2018 a FENAUTO iniciou o desenvolvi-

mento de um trabalho visando dar apoio para 

a criação de novas Associações no Estado de 

São Paulo, atendendo inicialmente as regiões 

da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e 

Baixada Santista.

Assim, a primeira a ser oficializada, em mar-

ço, foi a ARVESP - Associação dos Reven-

dedores de Veículos da Grande São Paulo, 

reunindo empresários de lojas multimarcas da 

Capital, todos alinhados aos princípios defendi-

dos pela FENAUTO. As tratativas para a oficia-

lização das outras entidades regionais encon-

tram-se adiantadas e as mesmas devem ser 

anunciadas em breve. 

Em termos de Brasil, a Federação tem planos 

para o estabelecimento de Associações nos 

Estados do Acre, Rondônia e Roraima, além de 

um trabalho de revitalização de outras que es-

tão com suas atividades temporariamente pa-

ralisadas. Esse trabalho já foi iniciado com uma 

visita do Presidente à AGENCIAUTO, no Piauí, 

onde foi realizada uma importante reunião com 

os principais empresários da região para o pla-

nejamento da reativação da Associação local. 

Com essas ações, a representação nacional da 

entidade deverá ficar mais abrangente e forte. 

PARCERIAS COM 
GRANDES PLAYERS
Paralelamente ao fortalecimento interno de sua 

representatividade no setor, a FENAUTO vem 

sendo procurada, por importantes players do 

mercado, para o estabelecimento de parcerias 

significativas, visando a geração de negócios 

para o mercado e aprimoramento profissional 

de profissionais da área. 

A entidade está estudando um projeto em par-

ceria com a AutoAvaliar, que pode trazer bons 

frutos, inclusive, para as Associações Regio-

nais, por meio de uma plataforma moderna e 

interativa para a geração de novas receitas para 

as mesmas. Em um encontro realizado na sede 

da Federação, foi feita uma apresentação prévia 

desse projeto por J. R. Caporal – CEO da Auto 

Avaliar, mostrando as tendências nas vendas 

de veículos usados em multicanais e de Daniel 

Nino com detalhes de como seria essa parceria. 

Internamente, a Fenauto escolheu e formou 

um grupo de profissionais para planejar e tra-

balhar em ações que visem estreitar o relacio-

namento da entidade com o mercado em ge-

ral. Ficará sob responsabilidade desse grupo o 

estabelecimento de estratégias de contato com 

profissionais do segmento. A ideia é trazer para 

mais perto aqueles que ainda não conhecem 

o universo de serviços e benefícios que a en-

tidade pode oferecer, por meio de suas Asso-

ciações Regionais, além de fidelizar os que já 

conhecem e reconhecem a importância da FE-

NAUTO como entidade que representa o setor. 
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Em outra frente de trabalho, a FENAUTO es-

tabeleceu uma parceria importante que busca 

oferecer oportunidades de crescimento profis-

sional para quem atua no segmento. Esse é o 

objetivo do denominado “Encontro de Vende-

dores”, um projeto educacional do iCarros em 

parceria com a Escola de Gestão Automotiva, 

totalmente direcionado ao fortalecimento do se-

tor automotivo nacional. 

Essa frente de trabalho deverá realizar 17 en-

contros por todo o Brasil, reunindo profissionais 

do setor de seminovos e usados para que pos-

sam se manter atualizados. 

A FENAUTO e a Allianz também estão em 

negociações para a formalização de um projeto 

de parceria; A ideia das entidades é oferecer 

aos clientes de lojistas associados um serviço 

de assistência 24 horas para veículos. A impor-

tância dessa parceria entre as partes é valida-

da pela pujança da empresa seguradora que, 

além de oferecer uma ampla linha de seguros e 

de gestão de ativos, atende mais de 85 milhões 

de clientes, em mais de 70 países.

O SUCESSO DOS 
CONGRESSOS
Uma das preocupações que sempre existiu 

na FENAUTO, para representar, de forma in-

tegral, o segmento de lojistas de multimarcas, 

foi oferecer oportunidades reais e viáveis para 

que seus profissionais pudessem conhecer as 

mais recentes tendências do mercado, adquirir 

produtos para facilitar suas rotinas administrati-

vas, se manter conectado com outros profissio-

nais para a troca de experiências e gerar novas 

oportunidades de negócios.  

Assim, em uma ação pioneira e arrojada, 

a entidade planejou e organizou a realização 

do 1º Congresso FENAUTO, em setembro de 

2012, em Foz do Iguaçu, O evento, até por 

ser o primeiro a ser realizado no Brasil, para 

esse segmento específico, superou todas as 

expectativas em termos de público e apresen-

tações de especialistas, reunindo mais de 300 

participantes interessados em conhecer melhor 

o mercado de seminovos e usados que vem 

crescendo significativamente no país. 

Essa ascensão pode ser comprovada em 

2013, com a realização da segunda edição do 

Congresso FENAUTO, em Campinas, com um 

aumento significativo de participantes e uma 

excelente repercussão entre os Associados. 

De 11 a 13 de setembro daquele ano, o 2º 

Congresso Nacional de Seminovos e Usados 

foi conduzido sob o tema central “Momento do 

bom Empresário”, reunindo lojistas multimar-

cas profissionais de áreas afins do setor de 

revendas para discutir as principais questões 

do mercado. Já nessa edição, ocorreu, em pa-

ralelo a ExpoFENAUTO – feira de produtos, 

serviços e soluções para as revendas de veícu-

los. Entre os apoiadores do evento estavam o 

Banco Itaú, Banco Central do Brasil, Cetip S.A 

e CNSeg (Confederação Nacional de Empre-

sas de Seguros Gerais, Previdência Privada 

e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização e 

Acrefi (Associação Nacional das Instituições de 

Crédito, Financiamento e Investimento).

Uma das preocupações que 
sempre existiu na FENAUTO 
foi oferecer oportunidades 
reais e viáveis para que 
seus profissionais pudessem 
conhecer as mais recentes 
tendências do mercado, 
adquirir produtos para facilitar 
suas rotinas administrativas, se 
manter conectado com outros 
profissionais para a troca de 
experiências e gerar novas 
oportunidades de negócios.
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Em 2014 a FENAUTO realizou o seu 3º 

Congresso com o patrocínio do Banco PAN, 

CETIP e CNseg. O sucesso alcançado foi tan-

to que gerou mais musculatura para consoli-

dá-lo como o mais importante evento do setor 

de veículos seminovos e usados, incluindo o 

evento definitivamente no calendário da enti-

dade e do mercado. 

O 4º Congresso da entidade, que acon-

teceu em São Paulo entre os dias 31 de 

agosto e 02 de setembro de 2015, no No-

votel com apresentações de especialistas, 

foi precedido por um acontecimento especial 

significativo para o setor representado pela 

FENAUTO: o 1º Encontro Estratégico das Li-

deranças do Setor Automotivo.

A ideia proposta pela Federação, congregou 

33 representantes de todos os elos da cadeia 

automotiva brasileira, além de dois ministros, 

autoridades e convidados diversos. O enten-

dimento proposto pela FENAUTO, amplamen-

te discutido durante o encontro, foi o de que, 

como elos de uma corrente única que precisa 

colaborar para que o Brasil vença os desafios 

atuais de sua economia, o evento deveria ser 

o palco para consolidar a união de propósitos 

das entidades, além de buscar soluções e pro-

postas proativas para a retomada do cresci-

mento desse segmento.

As palestras do evento contaram com apre-

sentações de Ricardo Amorim, Alexandre Sliv-

nik, Caio Ribeiro, Alexandre Tadeu da Costa, 

Prof. Clóvis Barros Filho e Thiago Concer, en-

tre outros profissionais de alto nível. Paralela-

mente também aconteceu mais uma edição da 

ExpoFENAUTO.

O 5º Congresso FENAUTO, realizado em 

2016, esteve repleto de palestras especiais e 

atividades de interação e relacionamento, re-

unindo, novamente, centenas de participantes 

em busca de conhecimento e alternativas para 

superar os novos desafios do setor. Realizado 

entre os dias 8 e 9 de novembro, no Espaço Im-

mensità, em São Paulo (SP) – o evento inovou 

pela escolha de um local moderno e acolhedor, 

preparado para receber a todos os convidados 

com uma excelente estrutura operacional.

O encontro recebeu cerca de 800 pessoas, 

dentre revendedores, empresários, executi-

vos, concessionários, profissionais de vendas 

e gerentes, com o foco naquele momento do 

mercado, além da nova edição da ExpoFE-

NAUTO. A organização do evento, para essa 

edição, agregou mais opções de lazer para os 

participantes, oferecendo, além dos tradicio-

nais atrativos da cidade de São Paulo, pacotes 

especiais para visitarem o Salão do Automóvel 

e também torcer durante a realização do GP 

Brasil de Fórmula 1. 

O Congresso desse ano trouxe palestras im-

portantes com grandes estrelas como Mario Ser-

gio Cortella e Luiz Moan Yabiku, entre outros. 

O 6ª Edição do Congresso FENAUTO aconte-

ceu em São Paulo, em 2017, repetindo, mais 

uma vez, o sucesso dos anos anteriores. Nes-

sa edição os congressistas puderam acompa-

nhar palestrantes como Leandro Karnal, Paulo 

Storani, Dado Schneider e Daniel Brandão, en-

tre outros.

A realização do 6º Congresso celebrou, tam-

bém os resultados positivos obtidos pela cate-

goria, um fato que pode ser considerado como 
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uma conquista importante quando comparado 

com os resultados outros setores da economia 

que diminuíram em muito seu desempenho 

nesse período.

Mais uma vez os participantes do evento tive-

ram acesso à ExpoFENAUTO, a feira de negó-

cios e oportunidades entre empresas do nosso 

setor que apresentou um crescimento expressi-

vo no número de expositores, oferecendo uma 

rica troca de experiências e a apresentação de 

produtos interessantes para os lojistas.

O Congresso FENAUTO, em sua 7ª Edição 

(2018), terminou em grande estilo como prome-

tido! Entre os dias 16 e 17, quem esteve pre-

sente no evento pode confirmar a presença de 

1435 empresários do setor de veículos semino-

vos e usados que desfrutaram de palestras de 

altíssimo nível, oferecendo dicas importantes 

para a geração de novos negócios e apontando 

as tendências desse mercado.

Além disso, todos tiveram a oportunidade de 

conhecerem a Cidade FENAUTO, nome esco-

lhido para traduzir o novo conceito da exposição 

que acontece simultaneamente ao Congresso. 

A partir da edição de 2018, a área de exposi-

ção de estandes ganhou uma nova formata-

ção, assumindo um cenário que reproduz uma 

verdadeira cidade. A Cidade FENAUTO contou 

com 4 Avenidas principais e 8 ruas adjacentes, 

todas identificadas como as normalmente en-

contradas nas cidades normais, com estandes 

formatados como uma metrópole, onde 32 ex-

positores exibiram seus produtos e serviços, 

interagindo intensamente com os visitantes. 

Para 2019, a FENAUTO está planejando 

uma grandiosa comemoração em seu 8o Con-

gresso, aproveitando os 20 anos de existência 

da entidade. 

O evento irá abordar a importância da profis-

sionalização do setor, tanto para a expansão 

do mercado de veículos seminovos e usados, 

quanto para o aprimoramento profissional de 

quem atua nesse segmento.

Você, empresário desse mercado, já per-

cebeu que o modelo tradicional de compra e 

venda de veículos seminovos e usados vem 

mudando muito nos últimos anos, e deve mu-

dar ainda mais com a chegada de ferramentas 

digitais e outros recursos. Portanto, não pode 

ficar à margem dessas mudanças, sob o risco 

de ver seu modelo de negócios não prosperar. 

A oportunidade de se atualizar em todos es-

ses aspectos será por meio do 8º Congresso 

FENAUTO, nos dias 22 e 23 de outubro, em 

São Paulo. 

Os planos para a nova área onde se reali-

zará o 8º Congresso são ambiciosos. A nova 

edição contará com uma área de exposição 

de 6.150m2, sendo 4.587m2 para estandes e 

espaços de divulgação e circulação. Como se 

pode perceber, os visitantes terão uma ampla 

área para visitar os expositores de produtos e 

serviços voltados ao segmento. A expectativa é 

a de praticamente dobrar a quantidade de es-

tandes que estiveram presentes em 2017, em 

vista dos excelentes resultados que os exposi-

tores obtiveram na edição passada.

E aqui vai uma dica para quem estiver inte-

ressado em participar da Cidade FENAUTO: 

reserve já o espaço para seu estande, pois a 

procura está sendo grande e você corre o risco 

de ficar de fora.
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ENCONTROS

Encontro de Vendedores de Cuiabá

Encontro de Vendedores de Belo Horizonte Na estrada
O 

“Encontro de Vendedores, projeto 

educacional que está percorrendo 

o Brasil, teve duas edições recen-

temente em Belo Horizonte e Cuia-

bá. Lembramos que esses eventos são patro-

cinados pelo iCarros e contam com o apoio da 

FENAUTO. Iniciado em 2019, o Encontro de 

Vendedores teve sua primeira edição em São 

Paulo, reunindo cerca de 150 profissionais. O 

planejamento desses eventos prevê a realiza-

ção de encontros semelhantes por todo o Bra-

sil, em um total de dezessete edições.

O objetivo do “Encontro de Vendedores” é 

disseminar o conhecimento através da Educa-

ção Continuada, que levará aos profissionais 

de vendas o aprimoramento das estratégias 

no atendimento ao cliente; a utilização de fer-

ramentas tecnológicas para atrair novos negó-

cios e sobretudo, o desenvolvimento intelectual 

de um dos setores mais promissores da econo-

mia. Confira nas fotos abaixo o que ocorreu nos 

últimos dois eventos.
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JURÍDICO

Nelson Pasini é advogado 
e graduado também em 
propaganda com especia-
lização em direito empre-
sarial, imobiliário, família e 
sucessões. Foi professor de 
pós-graduação na FAAP e 
FGV, e Diretor Jurídico de 
várias empresas. 

FENAUTO
20 anos de conquistas
C

omo já dissemos em 

artigo anterior, o sim-

ples fato de uma Fede-

ração de Associações 

de Revendedores de Veículos 

Automotores por todo o País, já é 

uma conquista significativa. 

Trata-se da fortificação, legal-

mente constituída para a defesa 

e promoção dos direitos dessa 

classe que vem, cada vez mais, 

aumentando a participação no PIB 

do País.

A FENAUTO passou a consti-

tuir-se na base jurídica para lutar 

pelos legítimos interesses dos 

operadores deste fantástico seg-

mento econômico. Por outras pa-

lavras, a FENAUTO é o feixe de 

comunicação, reivindicação e, 

principalmente, de sustentação 

dos direitos de seus federados e 

estes para seus Associados.

A maior prova dessa conquista 

é a realização anual de seus Con-

gressos. A quantidade crescente 

de participantes demonstra, taxa-

tivamente, o grande poder de re-

presentatividade junto ao mercado 

e, principalmente, junto às autori-

dades públicas instituídas.

Lembrando um pouco de his-

tória, foi a partir das associações 

classistas dos artesões da ida-

de média que, unindo mestres 

em suas artes e ofícios, fizeram 

surgir nova casta social que cul-

minou, na França, com a grande 

revolução que mudou a história 

da humanidade.

Por favor entendam que não 

estamos comparando histórias, 

mas somente exemplificando a 

importância de uma Federação/

Associação que pode e poderá 

representar sempre seus Fede-

rados/Associados com a força da 

união na busca de seus legítimos 

interesses legais.

Nossas saudações à FENAUTO 

e seus Federados e, principalmen-

te, à classe dos Revendedores de 

Veículos Automotores do Brasil.
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FENAUTO
20 anos de conquistas
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Fenauto 20 anos. Pa rabéns a nós todos!

P
arece que foi ontem que nos depara-

mos com o desafio de fundarmos a Fe-

deração Nacional das Associações de 

Revendedores de Veículos Automoto-

res - FENAUTO.

O Sr. Ilídio dos Santos, ainda Diretor e funda-

dor da Assovesp (Associação dos Revendedo-

res de Veículos Automotores do Estado de São 

Paulo) e do Sindiauto (Sindicato do Comércio 

Varejista de Veículos Automotores Usados do 

Estado de São Paulo), veio nos pedir apoio 

para a empreitada de unir as poucas Associa-

ções Estaduais existentes em uma Federação 

de abrangência nacional.

O desafio era grande. Lembro que existiam 

apenas oito Associações atuantes e o Brasil, 

naquela época, com 22 estados, um Distrito 

Federal e cinco territórios.

Como montar uma entidade com tamanha 

abrangência, num país tão vasto e diverso? Eu, 

ainda Diretor Presidente da Aymoré Financia-

mentos, apoiei a ideia do Sr. Ilídio e de seus 

companheiros, decidindo partir para um plane-

jamento de incentivo à fundação de entidades 

em Estados que não tinham representatividade 

associativa. Para isso, bolamos um plano para 

uma rápida adesão.

Na época (1999), um dos principais proble-

mas da categoria era a clonagem de chassis 

de veículos ou de documentos. Convidamos o 

Dr. Cyro Vidal, Presidente do Detran de SP, e 

membro do Contran, a nos ajudar na empreita-

da. Ele escalou dois de seus mais experientes 

vistoriadores (lembro de seus nomes: Arthur 

e Mandruzatti) e, estes profissionais saíram a 

nos acompanhar Brasil afora, dando cursos de 

detecção de fraudes de chassi e documentos. 

Estado a Estado.

Em cada um, ao final do curso, promovíamos 

um coquetel de entrega de Diploma e sugería-

mos no momento a formação da Associação 

local. Com um quórum bastante elevado, tínha-

mos a oportunidade de sugerir a formação da 

Associação daquele estado visitado. Por isso, 

tenho orgulho e a honra de ter trabalhado om-

TERMÔMETRO 

Enveredar pelo mundo 
do Associativismo é 
entregar um pouco 
de si à coletividade, 

sem esperar aplausos, 
sabendo que o desejo 

do coletivo se sobrepõe 
ao desejo individual. O 

“eu acho”, “eu gostaria”, 
sempre dará lugar ao 

“Nós vamos conseguir”.
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Fenauto 20 anos. Pa rabéns a nós todos!
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Por Enilson Sales, 
Diretor Vice-Presidente 
da FENAUTO

bro a ombro com estas pessoas.

Posteriormente o Dr. Leigo, sucessor do Dr. 

Cyro Vidal, deu continuidade ao trabalho, sempre 

com o nosso apoio (Aymoré Financiamentos).

Tempos difíceis. Tempos de carta de aliena-

ção no papel. Tempos de rasura no verso dos 

Duts, Tempos de 30 a 60 dias (às vezes mais) 

para concretizar uma venda com emissão de 

um Dut na melhor das hipóteses com 15 dias.

Antes já havíamos batalhado juntos contra o 

contingenciamento de Financiamentos em no 

máximo 3 parcelas. Atenção! No máximo! Tem-

pos de Crédito Recomendado Pela Loja Pre-

ferencial (CRLP), era honrado pela Financeira 

Aymoré, sem discussão. Bastava colocar um 

“Recomendo” e vistar.

Muitas batalhas, muitas lutas duras. Não tí-

nhamos muitos, como hoje, a nos apoiar. Era 

na vontade, no suor. E hoje, 20 anos depois, 

olhamos pra frente e vemos que ainda falta tan-

ta coisa. 

Mas olhamos pra trás e para o presente e 

vemos uma entidade com 28 Associações. Re-

conhecida por órgãos reguladores em diálogo 

constante e perene como o DENATRAN, Ser-

pro, Ministérios da Infraestrutura e da Fazenda 

entre outros. Parceira de entidades representa-

tivas do setor automotivo como a Anfavea, Fe-

nabrave, Abac, Abla, Sindipeças, e outras tan-

tas do setor. Dialogando com frequência com a 

Febraban, ACREFI, B3 (Bovespa, BM&F, B3). 

Pois é, amigos, esta FENAUTO que comple-

ta 20 anos, é o resultado de cada esforço que 

você dedicou a ela. Se ela chegou até aqui foi 

porque você ajudou a construí-la.

Lutamos juntos, choramos juntos e brinda-

mos juntos a esta construção feita por pes-

soas que se privaram parcialmente de seus 

negócios e se entregaram ao sonho do As-

sociativismo. Palavra bonita de falar e, muito 

difícil de exercitar.

Enveredar pelo mundo do Associativismo é 

entregar um pouco de si à coletividade, sem 

esperar aplausos, sabendo que o desejo do co-

letivo se sobrepõe ao desejo individual. O “eu 

acho”, “eu gostaria”, sempre dará lugar ao “Nós 

vamos conseguir”.

E, quando estiver cansado, olhe para o om-

bro de quem está ao seu lado e diga: Nós não 

vamos desistir. Muita coisa está por ser feita. 

Nós vamos em frente. Nós somos a FENAUTO. 

Parabéns a todos os que fizeram e fazem, há 

20 anos, esta entidade maravilhosa.
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Conceito Auto Shopping no Ceará!

Visita à AgenciAuto Piauí

O Sr. Ilídio dos Santos, Presidente da FENAUTO fez 

uma visita à AGENCIAUTO, no Piauí, onde se reuniu 

com os principais empresários da região para o planeja-

mento da reativação da Associação local. 

Estiveram presentes ao encontro Douglas Alexandre 

Martins Leite (Botepreço), Alexandre Carvalho Filho (Arena 

Veículos), Renato Cezar Pereira Almeida (Abreu Veículos), 

Welson Mineiro Marques Campelo (Welson Veículos), João 

Henrique dos Santos Oliveira (Unidas Seminovos) e  Maria do 

Carmo (Unidas Seminovos).

Nova Associação 
Em São Paulo

A FENAUTO apoiou a forma-

ção de uma nova Associa-

ção de Revendedores de Veí-

culos, realizando, em sua sede, 

um encontro entre empresários 

desse segmento, que atuam na 

grande São Paulo. 

Assim, em 14 de março, 

surgiu a ARVESP - Associação 

dos Revendedores de Veículos 

da Grande São Paulo, reunindo 

importantes empresários de 

lojas multimarcas, todos alinha-

dos aos princípios defendidos 

pela FENAUTO. 

EM FOCO

Aconteceu, em fevereiro, a 

inauguração do Conceito 

Auto Shopping, na Av. Rogaciano 

Leite, 400, em Fortaleza, Ceará. 

O empreendimento, com uma 

concepção moderna e inovadora, 

conta com um espaço de 5 mil 

m², com 15 lojas para a venda de 

automóveis, além de um mix de 

operações e serviços complemen-

tares como financeiras, restau-

rante, lanchonete, corretora de 

seguros e serviços automotivos. 

O espaço oferece perto de 500 

veículos seminovos de qualida-

de, entre modelos nacionais e 

importados. 

A cerimônia de inauguração 

contou com a presença do pre-

sidente da FENAUTO, Ilídio dos 

Santos, que fez o discurso de 

inauguração do novo espaço.
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FENAUTO realiza sua 58ª Convenção Nacional

Aconteceu em São Paulo, 

em março, em sua sede, 

a 58ª Convenção Nacional da 

FENAUTO, reunindo presiden-

tes das Associações Regionais 

de todo o país. 

Após as boas vindas do pre-

sidente, Ilídio dos Santos, agra-

decendo a presença de todos, 

os presidentes foram informados 

sobre os novos projetos que a 

entidade vem desenvolvendo para 

que as Associações consigam 

obter novos recursos financeiros 

para sua manutenção. 

Em seguida, foram apresen-

tados os novos Presidentes 

Fábio da Sinvep/PB, Ari Jr. da 

ASSOVEBA/BA, Kleiber Pereira 

da Agenciauto/MT e da nova As-

sociação de São Paulo ARVESP/

SP com as presenças do Presi-

dente Luiz Henrique e o Diretor 

Sidney Rapanelli. 

Após um comentário sobre o 

sucesso alcançado no 7º Con-

gresso FENAUTO, mencionou 

os novos eventos que deverão 

ser realizados em parceria com a 

ICarros denominados Encontros 

de Vendedores, com o apoio da 

entidade, além dos Encontros 

Regionais com o Banco PAN e 

BV Financeira.

Em seguida, foi apresentado 

o sr. J. R. Caporal – CEO da 

Auto Avaliar para uma breve 

apresentação de sua empresa. 

Agradecendo a oportunidade, 

ele fez uma apresentação, 

mostrando as tendências nas 

vendas de veículos usados em 

multicanais. Para apoiar as As-

sociações na geração de novas 

receitas, o sr. Daniel Nino, da 

Auto Avaliar, apresentou um 

projeto de parceria do grupo 

com a FENAUTO e suas As-

sociações, recebido com muito 

entusiasmo por parte de todos.

Após o almoço, a área de mar-

keting apresentou as bases do 

8º Congresso FENAUTO, com o 

vídeo para divulgação do evento 

e a planta do que será a Cidade 

FENAUTO 2019. O presidente co-

mentou que a expectativa para o 

evento deste ano é receber perto 

de dois mil congressistas, além 

de 42 estandes. 

A apresentação seguinte foi 

sobre os Encontros de Vendedo-

res, suas datas e em quais praças 

serão realizados. 

A Convenção FENAUTO contou 

com a presença do sr. Wilson Di-

niz, do Banco PAN que ressaltou 

a importância de um olhar diferen-

ciado que os bancos têm que ter, 

tratando os lojistas como seus 

clientes e não apenas o compra-

dor final do veículo. Comentou 

que o associativismo leva o seg-

mento a um patamar diferenciado, 

e que a FENAUTO cresceu muito 

nesse sentido, tendo ainda muito 

a crescer. Comentou sobre a 

realização dos Encontros Regio-

nais em 2019, em parceria com 

o banco, e que primeira cidade a 

receber o evento será São José 

do Rio Preto para o lançamento 

do aplicativo do PAN.

Na finalização do evento, foi 

aberto um espaço para a palavra 

de todos os presentes para a 

discussão de assuntos de inte-

resse comum. Todos puderam 

expor ideias e sugestões para 

serem estudadas pela Diretoria 

da FENAUTO.
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EM FOCO

Parceria Allianz – 
Assistência 24 horas

A FENAUTO e a Allianz estão estudando o estabeleci-

mento de uma parceria, visando oferecer aos clientes 

de lojistas associados um serviço de assistência 24 horas 

para veículos.

A Allianz oferece uma vasta solução de seguros e de 

gestão de ativos, com produtos e serviços que respondem 

às necessidades de mais de 85 milhões de clientes, em 

mais de 70 países.

Apresentação 
AutoAvaliar

Durante a 58ª Convenção Nacional da 

FENAUTO, aconteceu uma apresenta-

ção de Daniel Nino, da AutoAvaliar, sobre a 

proposta de um projeto de parceria entre a 

empresa, a FENAUTO e as Associações.

A ideia é oferecer às Associações Regio-

nais um apoio nas operações de comercia-

lização de veículos, com maiores garantias 

e serviços, por meio da metodologia desen-

volvida pela AutoAvaliar, gerando maiores 

oportunidades de negócios, além de ser uma 

plataforma moderna e interativa para a gera-

ção de novas receitas para as Associações.

Presidente da Fenauto 
visita o NADA Show

O Presidente da FENAUTO, Ilídio dos 

Santos, prestigiou o NADA Show 2019, 

que aconteceu na cidade de São Francisco, 

nos EUA, o maior evento do setor automobi-

lístico do mundo. 

Líderes da indústria, fabricantes, exposito-

res e outros atores importantes se reúnem a 

cada ano no NADA Show para acompanhar 

as últimas tendências e tendências do setor, 

ver novos produtos e tecnologias automotivas 

e fazer contatos importantes, tudo promovido 

pela Associação Nacional de Concessionários 

de Automóveis americana.

Central de 
Relacionamento 
FENAUTO

A Fenauto criou um grupo de trabalho 

para se dedicar ao planejamento de 

ações de relacionamento da entidade 

com o mercado em geral.  

A equipe será a responsável pelo 

contato com profissionais do segmento, 

buscando divulgar as ações desen-

volvidas pela Federação para gerar 

oportunidades de negócios, promover 

a participação de lojistas no Congresso 

FENAUTO e estreitar o relacionamento 

com os diversos setores da categoria.
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Encontro de Vendedores 2019 e “A jornada do cliente 
em tempos de transformação digital”

O “Encontro de Vendedores” 

é um projeto educacional do 

iCarros em parceria com a Escola 

de Gestão Automotiva, totalmente 

direcionado ao fortalecimento do 

setor automotivo nacional. 

Patrocinado pelo Itaú e com o 

apoio da FENAUTO, em 2019, o 

Encontro de Vendedores inaugu-

rou suas atividades em São Paulo 

reunindo perto de 150 profissio-

nais e, agora, correrá o Brasil em 

mais dezessete edições.

O objetivo do “Encontro de 

Vendedores” é disseminar o 

conhecimento através da Educa-

ção Continuada, que levará aos 

profissionais de vendas o aprimo-

ramento das estratégias no aten-

dimento ao cliente; a utilização 

de ferramentas tecnológicas para 

atrair novos negócios e sobretu-

do, o desenvolvimento intelectual 

de um dos setores mais promis-

sores da economia.

O tema central do Encontro de 

Vendedores 2019 é “A jornada do 

cliente em tempos de transforma-

ção digital”, o que reforça a impor-

tância de estar cada vez mais 

conectado com o seu público 

através dos sistemas tecnológicos 

- criando e mantendo um relacio-

namento duradouro e de confian-

ça com cada potencial cliente. 
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EM FOCO

FENAUTO se reúne 
com FIPE

A Diretoria da FENAUTO esteve 

reunida com representantes da 

Fundação Instituto de Pesquisas Eco-

nômicas – FIPE – para compreender 

melhor como são feitos os cálculos 

de sua tabela e buscar caminhos 

para entender melhor as diferenças 

que vêm sendo encontradas no ma-

terial produzido pelo Instituto. 
Da esquerda para a direita, Alexandros Vieira, Maurício 
Barreto, Eduardo Lima, Ilídio dos Santos e Elis Siqueira.

Encontro CONAC

A FENAUTO esteve repre-

sentada na 41ª Edição do 

CONAC - Congresso Nacional 

de Administradoras de Consór-

cios – 33º CONAEC e 26ª Expo 

CONAC, entre 27 e 29 de março, 

na cidade de Gramado (RS), com 

um vídeo com a palavra de seu 

presidente, Ilídio dos Santos. 

Na apresentação, o presidente 

cumprimentou todos os congres-

sistas, bem como os parceiros 

Vitor Bonvino, presidente do Con-

selho Nacional, e Paulo Rossi, 

Presidente Executivo da Associa-

ção, destacando que ela é uma 

parceira inseparável da trajetória 

da FENAUTO. 

Em seguida, relembrou que o 

evento comemora, mais uma vez, 

essa parceria profícua e importante 

para o mercado automotivo, já que 

os profissionais do setor de compra 

e venda de veículos seminovos e 

usados, consideram o Consórcio 

como um dos elementos essenciais 

para a ativação do segmento.
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