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E
sta é a edição comemorativa do 9º Congresso FENAUTO, um 

evento que coroou todo o nosso trabalho neste ano tão difícil para 

todos. De repente ficamos assustados com a necessidade de nos 

mantermos isolados, sem poder compartilhar com nossos entes 

queridos e amigos, momentos de alegria, trabalho e lazer. 

Nosso país não ficou isento dessa paralisia que marcou praticamente este ano. 

Também aqui, além de centenas de milhares de pessoas que perderam suas 

vidas, o comércio fechou, a economia parou como no resto do mundo. Com lojas 

fechadas, Detrans inativos, financeiras preocupadas com o crédito e potenciais 

clientes dentro casa, tivemos um primeiro trimestre com projeções sombrias. 

Mas a FENAUTO não parou e continuou trabalhando intensamente para que 

nosso segmento não ficasse sem informações e dicas criativas para auxiliar na 

realização de negócios. Foram mais de três dezenas de Lives com os maiores 

agentes financeiros do país, plataformas de compra e venda de carros, par-

ceiros do setor, autoridades e muitos outros profissionais. Ou seja, estivemos 

presentes no dia a dia dos lojistas, auxiliando-os sempre. 

Mesmo com os impactos da pandemia, o setor reagiu mais rapidamente às 

dificuldades e, por esse motivo, sofreu menos que os demais. A partir do final 

de junho, as vendas começaram a ter resultados positivos e, até o final deste 

ano, esperamos ter recuperado boa parte do que era previsto. Para 2021, es-

peramos ter boas perspectivas com a normalização da economia.

Outra excelente notícia é que o 9º Congresso FENAUTO foi um sucesso, com 

recorde de inscrições e participações de grandes palestrantes, com temas re-

levantes que repercutiram muito no mercado. Mesmo estando em um ambien-

te digital, pudemos sentir a vibração de todos os participantes que visitaram 

nosso evento.

Portanto, é motivo de muito orgulho ter podido planejar e entregar a vocês, 

essa novidade tecnológica que nos permitiu trocar experiências valiosas, 

aprender mais, gerar novos negócios e interagir com muita gente. 

Foi um ano difícil e de muito trabalho, mas vencemos os desafios impostos 

ao nosso mercado com muita determinação e continuaremos firmes em 2021 

para chegarmos mais longe. Já confirmamos o nosso 10º Congresso (em for-

mato híbrido), sabendo que o futuro realmente chegou, e a FENAUTO foi a 

primeira a ingressar nele.

Que todos tenham um Natal abençoado com saúde, fé e força! Nos vemos em 2021. 

Ilídio Gonçalves dos Santos
Presidente FENAUTO

EDITORIAL

Caro leitor:
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A força do 
9º Congresso FENAUTO

O EVENTO MOSTROU SUA FORÇA EM SUA PRIMEIRA 
E PIONEIRA EDIÇÃO DIGITAL, EM 2020.

CONGRESSO
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A
pesar de todas as dificuldades que a 

pandemia do COVID-19 trouxe para 

o mundo e para a nossa economia, a 

Federação não desistiu de continuar 

a realizar o maior evento do Brasil, no setor de 

carros seminovos e usados. 

Com as restrições impostas pelas autorida-

des sanitárias, optou por construir um novo 

modelo de evento, totalmente digital, buscando 

uma alternativa viável para que os profissionais 

tivessem acesso às palestras e visitações aos 

estandes dos expositores. 

E assim nasceu a versão digital do evento, 

realizada em tempo real entre os dias 24 e 25 

de novembro, e abrindo para que os inscritos 

tivessem acesso offline a conteúdos novos e 

mais completos, até o dia 6 de dezembro, o que 

também comprovou o ineditismo do evento.

O 9º Congresso FENAUTO, em sua versão 

digital, superou todas as expectativas de par-

ticipantes e bateu recorde de inscritos: foram 

mais de 5300 profissionais que se conectaram 

de várias partes do Brasil para assistir às pales-

tras e visitar os estandes dos expositores.  

Outro fator positivo do evento foi a participa-

ção online das palestras que chegaram a su-

perar mais de 2 mil pessoas simultaneamente, 

refletindo a qualidade e importância dos temas 

abordados. Com ênfase para os painéis de cré-

dito no primeiro dia de evento e dos portais de 

vendas online no segundo. 

Esses números foram mensurados automa-

ticamente pela plataforma online do Congres-

so. Porém, sabemos que ele é ainda maior. O 

motivo? Muitas lojas e shoppings transmitiram 

ao vivo em telões e monitores em suas depen-

dências, onde mais pessoas puderam assistir o 

evento em seus diferentes horários de trabalho. 

E a FENAUTO não para. Já estamos prepa-

rando o próximo congresso, que deverá ser em 

um modelo híbrido, ou seja, presencial e digital. 

Com isso, a FENAUTO estará unindo o melhor 

os dois mundos para trazer sempre a melhor 

experiência que esse evento já consagrado 

pode proporcionar aos seus visitantes, con-

gressistas, painelistas e palestrantes.

A PREPARAÇÃO 
PARA O EVENTO
O maior evento do setor de veículos usados do 

Brasil requereu uma preparação especial para 

enfrentar o desafio de ser transmitido digital-

mente em sua 9ª Edição. 

Além de um intenso planejamento para deta-

lhar como seria construída a plataforma digital, 

visando oferecer o máximo de facilidades e in-

teração para os participantes, foi escolhido um 

dos maiores e melhores estúdios de São Pau-

lo, para contar com o apoio necessário no am-

biente onde seriam realizadas as gravações de 

alguns palestrantes e os painéis do mercado. 

Depois de meses de planejamento, testes de 

imagens, sons e transmissão, foi realizado um 

ensaio geral na véspera do início do Congres-

so. Nos ambientes do estúdio foram repassa-

dos todos os roteiros e tarefas do que iria acon-

tecer e ser transmitido aos milhares de inscritos 

no Congresso. 

Assistentes, produtores, convidados e pales-

trantes seguiram as rígidas normas de segu-

rança e proteção, necessárias para a preven-

ção do COVID-19. Nenhum procedimento foi 

esquecido para que o ambiente ficasse total-

mente protegido e higienizado.

Os participantes se posicionaram diante de 

uma mega tela, onde projeções futuristas eram 

feitas, dando uma dinâmica especial à cada 

apresentação. Todos os diversos conteúdos dis-

poníveis ganharam uma atenção especial com 

efeitos digitais de última dos organizadores para 

proporcionar a melhor experiência possível aos 

congressistas e demais participantes.

Finalmente, estava tudo pronto para o espe-

táculo começar. 
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ABERTURAS DIGITAIS
O internauta que participou do 9º Congresso 

FENAUTO, ao acessar o ambiente digital, se 

deparava, inicialmente com uma animação si-

mulando uma “corrida” com anúncios dos pa-

trocinadores do evento sendo apresentados ao 

longo da pista. 

A sensação era a de estar entrando veloz-

mente para um novo mundo digital e interativo.

Uma vez no ambiente digital, o congres-

sista poderia escolher entre visitar os vá-

rios estandes virtuais disponíveis para co-

nhecer os produtos e serviços disponíveis, 

ou assistir em tempo real as palestras pro-

gramadas. 

Veja como foram montados os estandes dos 

patrocinadores do evento.

CONGRESSO
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DIA 24/11
A abertura do evento foi feita pelo jornalista 

Rodolpho Gamberini, que fez um breve resu-

mo da trajetória do Congresso e abriu para a 

primeira apresentação do evento, a “Roda de 

debates FENAUTO”, com a participação de 

Luiz Gastão, Vice-Presidente da Confedera-

ção Nacional do Comércio. Para a entrevista, 

foram convidados os entrevistadores André 

Sales (FENAUTO TV), e Alex Ruffo (VOZ DA 

FENAUTO). Gamberini atuou como mediador. 

A primeira questão colocada foi sobre como 

sairemos deste cenário de pandemia, com uma 

recessão na economia e tudo mais. 

Gastão colocou que o Brasil se saiu bem da 

situação e que setores importantes como o de 

veículos usados, já alcançaram patamares de 

recuperação importantes. “A preocupação, em 

um primeiro momento foi realmente a de cui-

dar da saúde das pessoas e não estrangular 

o atendimento nos hospitais, mas mesmo com 

um possível aumento de casos, não acredito 

que teremos medidas restritivas sérias nova-

mente. Os cuidados devem continuar a ser cui-

dados até que as vacinas estejam disponíveis, 

mas acho que já passamos pelo pior momento.”

O presidente da entidade disse que a preocu-

pação maior agora, em alguns setores, é a fal-

ta de produtos pelo descompasso criado pela 
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CONGRESSO

pandemia, como no caso da falta de alguns 

modelos de automóveis, que estão em falta. 

Para ele, a procura pelos seminovos e usados 

foi impulsionada em parte pela falta de produtos 

novos e pela questão de uma economia vanta-

josa na realização de um negócio, com preços 

mais atraentes. Além disso, Gastão registrou 

que nunca “tivemos uma oferta tão grande de 

crédito, o que facilita a aquisição de bens.” 

Na visão do empresário, para o setor de car-

ros usados, a ferramenta digital como auxiliar 

nas vendas, veio para ficar e deve facilitar muito 

a comercialização. Mas, a visitação à loja mul-

timarcas ainda vai continuar por muito tempo, 

já que o comprador ainda quer ver o carro de 

perto, levar um mecânico para testar o veículo, 

checar a parte da documentação etc. 

Sobre as expectativas deste ano, Gastão 

comentou que eram excelentes nos primeiros 

meses, com uma previsão de bons resultados 

para a economia. Mas, com a chegada do ví-

rus, de repente tudo parou. 

Sobre a falta de produtos e peças para a in-

dústria automotiva, não seria, então, uma boa 

alternativa o governo incentivar a indústria na-

cional a produzir esses itens para não ficarmos 

reféns da importação?  

“Acredito que deveríamos sim trazer de volta 

a produção de alguns bens essenciais e estra-

tégicos para não ficarmos dependentes de ou-

tros países. Mas, mesmo com toda essa dificul-

dade que alguns países estão passando, com a 

falta de insumos, nós aqui ainda estamos bem 

melhor nesse sentido”, citou Gastão. 

Uma questão sobre o excesso de burocracia 

para o empresário, e os encargos sobre o setor 

produtivo, foi levantada e como a Confedera-

ção enxerga essa questão? 

“Estamos avançando no sentido de melho-

rarmos esse cenário. Temos uma comissão 

para estudar a questão tributária e sugerir pon-

tos para a diminuição da carga. Defendemos 

a diminuição da burocracia Antes de finalizar, 

Gastão sugeriu que a FENAUTO procure o SE-

BRAE para montar uma plataforma para auxiliar 

os pequenos lojistas e empresários a produzir 

ações que gerem negócios. As Associações 

são extremamente importantes para aumentar 

o associativismo e oferecer condições de apri-

moramento pessoal e profissional para todos. 

O papel da FENAUTO é o de justamente elabo-

rar esse tipo de política com suas Associações 

para gerar benefícios.

Como uma mensagem final para o setor de 

usados, Gastão recomendou que “todo empre-

sário não desanime. Deve continuar trabalhan-

do e acreditando que vamos passar por essa 

onda. Quando as outras vierem, estaremos 

melhor preparados para enfrentá-las.” 

CERIMÔNIA OFICIAL 
DE ABERTURA
Mesmo sendo um evento totalmente digital, o 

9º Congresso FENAUTO teve uma abertura es-

pecial, com a apresentação de vídeos enviados 

por representantes de entidades empresariais 

ligadas ao setor. 

A primeira a falar foi Edna Maria Honorato, 

Presidente do Conselho Nacional da ABAC – 

Associação Brasileira das Administradoras de 

Consórcios, desejando sucesso à FENAUTO 

no evento e revelando indicativos animadores 

do desempenho dos consórcios na parceria 

com o setor de seminovos.

O Presidente da ACREFI – Luis Eduardo da 

Costa Carvalho – saudou com alegria a reali-

zação do Congresso que, ao longo dos anos 

vêm realizando eventos importantes no cenário 

nacional. Neste ano, o 9º Congresso ganha es-

pecial relevância em função das condições im-

postas pelo COVID-19. Mas, felizmente, o setor 

representado pela FENAUTO vem registrando 

uma recuperação importante. 

João Batista Simão, Vice-Presidente da FE-

NABRAVE, registrou que o Congresso é um 

evento com extrema relevância para o setor e, 
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em nome das mais de 7 mil concessionárias 

da entidade, cumprimentou a todos os lojistas 

do setor. O ano de 2021 será desafiador, mas 

acredita que juntos, FENAUTO e FENABRA-

VE, trabalhando juntas, poderão superar todas 

as dificuldades e encontrar soluções para os 

projetos em parceria. 

Patrocinadores e parceiros do setor de re-

vendas também tiveram a oportunidade de en-

viar suas mensagens aos lojistas.

A B3 parabenizou a FENAUTO pela realiza-

ção do evento e convidou a todos a conhece-

rem o seu estande virtual, onde encontrariam 

soluções para seus negócios. 

O Banco PAN apresentou suas soluções para 

o setor de lojistas como o ForPlan para apoiá-los 

na renovação de seus estoques. O Programa agi-

liza etapas de pagamento e conta com um novo 

simulador de crédito para melhorar a aprovação 

do crédito e ajudar o lojista a vender mais. 

Webmotors e Santander. Em sua apresenta-

ção, dois aspectos principais foram mostrados 

como temas das empresas: parceria e transfor-

mação. As marcas ressaltaram seu constante 

trabalho, sempre em evolução, para trazer so-

luções inovadoras e humanizadas para os lojis-

tas parceiros.

A apresentação do Itaú mostrou os desafios 

inesperados que obrigaram a todos a se rein-

ventar. Mostrou todas as facilidades oferecidas 

em todas as etapas do financiamento e os pro-

dutos e serviços disponíveis para aumentar o 

faturamento. O iCarros apresentou os aperfei-

çoamentos realizados em sua plataforma, com 

oferecimento de novidades e cursos online. 

Tudo em parceria com a FENAUTO.

Parcerias realizadas e a extensa tradição do 

banco no mercado automotivo foram os temas 

abordados na apresentação do Banco BV. 

Já a Tecnobank reforçou seu compromisso 

com soluções inovadoras, segurança e tecnolo-

gia, todos provados pela experiência no mercado.

A Cox Automotive apresentou a diversidade 

de produtos e serviços que podem apoiar o dia 

a dia do lojista para melhorar sua performance 

comercial. 

Após essas apresentações, o 9º Congresso 

FENAUTO foi oficialmente aberto pelo presi-

dente da entidade, Ilídio dos Santos. 

Logo na primeira fala, o presidente deixou cla-

ro o orgulho por iniciar “este evento em um for-

mato totalmente inovador no segmento automo-

tivo, abrindo um novo caminho de modernidade 

e interação entre a nossa entidade e todos os 

que trabalham e se interessam pelo segmento.” 

Ele lembrou que apesar de ser um ano atí-

pico, e muito difícil para a nossa sociedade, a 

FENAUTO, mais uma vez, ousou e fez muito 

mais. Ressaltou que toda a equipe da entidade 

trabalhou com muita dedicação, com grandes 

sacrifícios e engajamento para que o setor não 

ficasse sem um evento dessa magnitude. 

“Mesmo à distância, foram dezenas de reu-

niões, de discussões de ideias e proposições, 

de buscas pelas melhores soluções interativas 

para que você, Congressista, recebesse a tec-

nologia mais avançada para participar das pa-

lestras, visitar os estandes, trocar experiências 

e aproveitar ao máximo esse evento pra a rea-

lização de negócios. Com esta edição digital do 

9º Congresso FENAUTO, tenho a certeza de 

que sempre fizemos e faremos o melhor para 

os profissionais de nossa categoria”, concluiu 

o presidente. 

Ilídio dos Santos ainda agradeceu o apoio 

incondicional e a confiança recebida dos pa-

trocinadores e expositores do evento, citando a 

B3, o Banco PAN, a Webmotors, o Santander, 

o Itaú, o BV, o Tecnobank e a Cox Automotive, 

que acreditaram na realização desse projeto 

inovador e no seu sucesso. 

Antes de encerrar sua fala, o presidente ain-

da cumprimentou os milhares de participantes, 

convidando-os a apreciarem os cenários futu-

ristas preparados, interagirem o quanto deseja-

rem e realizarem bons negócios!
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Logo de início agradeceu o convite e disse 

que a Anfavea não poderia deixar de par-

ticipar desse importante evento. Em seguida, 

apresentou um mapa das plantas da entidade 

distribuídas pelo país, com capacidade de pro-

dução de 5 milhões de veículos, incluindo cami-

nhões, ônibus, automóveis e uma participação 

de 18% do PIB industrial do país, gerando perto 

de 1,3 milhão de pessoas integradas em toda a 

cadeia produtiva do setor. 

Mostrou o histórico de vendas do setor desde 

2010, com o melhor momento acontecendo em 

2012, para depois disso, sofrer uma queda e 

ensaiar uma recuperação a partir de 2016. 

Já em 2020, com o surgimento da pandemia, 

e o fechamento das concessionárias e DE-

TRANs, a produção parou. 

Nesse período todas as fábricas das monta-

doras foram fechadas para preservar a saúde 

dos colaboradores. 

A previsão, para este ano é a de uma queda 

aproximada de 31%, com um emplacamento 

em torno de 1,9 milhão de veículos de todos 

os tipos. Segundo o Presidente da Anfavea, 

“agora, todo o ritmo de produção precisa ser 

O Mercado Automotivo em 2020 
e Perspectivas para 2021
LUIZ CARLOS MORAES, PRESIDENTE DA ANFAVEA

reajustado para o mercado, de acordo com a 

demanda. Mas, esse ajuste também depende 

do desempenho da economia, e do novo com-

portamento do consumidor depois da pande-

mia. A Anfavea, embora seja difícil fazer uma 

previsão, espera uma recuperação crescente 

até 2025.”

Falando sobre os usados, revelou que as 

vendas superaram as de zero quilômetro mais 

rapidamente, desde abril. 

O que pode favorecer o negócio automotivo 

em 2021? Segundo ele, o controle da crise sa-

nitária com a vacinação extensa da população, 

para gerar uma maior segurança, a retomada 

da economia – ações do governo para incen-

tivar e apoiar o reaquecimento da economia, 

controlar o déficit fiscal e manter a inflação sob 

controle e negociar o impacto do aumento mui-

to forte do aço para o setor automotivo, desbu-

rocratização da atividade, tributação adequada 

e formalização da atividade.

Além disso, Luiz Carlos ressaltou a continui-

dade da integração FENAUTO/FENABRAVE/

ANFAVEA, com um trabalho constante para 

encontrar soluções para o setor.

CONGRESSO
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A primeira revelação feita por Allan foi que a 

“tônica, a realidade, é que este mundo não 

é nada normal.”

Para ele, o conceito de novo normal nos tem 

dado um sono tremendo, como se tudo o que 

vivemos até hoje, depois de passarmos por um 

período de “recesso”, voltará a ser normal.

O mundo é interconectado e, por isso mes-

mo, tem muito ruído. Internet, celular, televisão 

e tantas outras coisas causam muitos ruídos, 

e nos fazem ver a realidade muito distorcida. 

Então, temos dificuldades em enxergar as coi-

sas sob uma nova perspectiva, com um certo 

distanciamento. 

“Esse mundo ‘normal’ não existe mais, e 

esse novo mundo é um mundo imerso no caos. 

A ideia de que tínhamos e podíamos planejar 

nossos negócios e nossas vidas, deixam de 

existir como sempre foi nosso desejo. Nossa 

habilidade de planejar o futuro acabou em fun-

ção dessa pandemia que transformou tudo.

Chegamos à tônica da transformação perma-

nente. A realidade é que em 2021 viveremos 

em um mundo que tínhamos pensado que vive-

ríamos apenas em 2026 ou 2030.”

Para Allan, devemos tomar cuidado com a 

palavra resiliência, interpretada como “deve-

mos avançar mesmo levando uma surra”. En-

tão, a tônica é a da flexibilidade, percebendo 

as mudanças que estão surgindo e atuar com 

elas. Flexibilidade e adaptabilidade são carac-

terísticas muito mais importantes a serem in-

corporadas por nós, neste momento.

Mas, infelizmente, muita gente não gosta de 

mudar e é por isso que é importante entender 

essa transformação tão necessária.

Essa nova forma de viver nos obrigará a in-

gressarmos na “Cultura do Fazer”. A melhor 

metodologia para gerenciar e fazer acontecer 

é, segundo ele, “o ‘TBC’, o popular tirar a bunda 

da cadeira, e fazer.

Enquanto não conhecermos outras realida-

des, e que existem outras coisas fora das nos-

sas realidades e referências, continuaremos a 

ser “resilientes” sem encontrar saídas. 

Isso tem a ver com a mudança de foco da in-

formação, “pois em tempos de mudança acele-

rada, poucas coisas são imutáveis. Uma delas 

é a necessidade de ter clientes satisfeitos”

“Devemos olhar para o empreendimento 

e nossos clientes e tentar entender como 

podemos entregar para ele a melhor solu-

ção. Se eu consigo fazer essa análise das 

perspectivas que estão surgindo e formatar 

a empresa para aumentar a eficiência da en-

trega do que o cliente precisa, de uma forma 

conveniente, entregando experiência junto, 

terei sucesso. Inovação não tem nada a ver 

com tecnologia. As grandes transformações 

independem dessa tecnologia, pois elas de-

pendem do contato humano.

Inovação é fazer a diferença na vida das 

pessoas. “Abrace a mudança, seja protagonis-

ta do processo de mudança. Desligue o piloto 

automático, gere um distanciamento dos ruídos 

diários que chegam a você para poder iniciar a 

transformação que você tanto precisa realizar”, 

finalizou Allan.

“Transformação e Protagonismo 
em um Mundo Nada Normal”
ALLAN COSTA

CONGRESSO
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Completando seu sexto ano no Brasil, a Cox 

Automotive realizou mais uma conquista 

em sua missão para transformar a maneira que 

se compra, vende, usa e compartilha veículos 

no País. Durante o 9º Congresso da Fenauto, 

ela apresentou um inédito marketplace para 

que lojistas obtenham uma experiência ainda 

mais profissional e inovadora na condução 

dos seus negócios. Trata-se da CoxPraVo-

cê, destinada a se tornar a maior plataforma 

de serviços do mercado e com a vantagem 

de ser totalmente gratuita para os lojistas. 

A plataforma CoxPraVocê reúne todas as eta-

pas necessárias para que os lojistas consigam 

realizar a sua jornada de compra e venda de 

veículos em um único lugar. Uma só URL que 

terá como objetivo facilitar e simplificar a rotina 

dos lojistas para resolver todas as suas neces-

sidades, com o já reconhecido selo de qualida-

de da Cox Automotive. Além disso, a platafor-

ma traz outros serviços de grandes empresas 

parceiras da Cox, abrangendo desde a con-

tratação de laudo cautelar até a resolução de 

pendências com o Detran, passando por segu-

radoras e obtenção de inteligência de mercado. 

Ao se cadastrar na plataforma CoxPraVocê, 

o lojista terá acesso irrestrito às três princi-

pais empresas da Cox Automotive no Bra-

sil. A primeira delas é a Kelley Blue Book, 

a maior e única empresa especializada em 

precificação de veículos novos e usados do 

País. Todas as ferramentas de configuração 

de consulta que transformam a KBB na mais 

completa tabela de preços de carros esta-

rão disponíveis aos usuários da CoxPraVocê.  

Também dentro da gama da Cox Automotive, 

a maior plataforma multibanco do mundo, a 

Dealertrack, também vai fazer parte da CoxPra-

Você. Todo o consagrado sistema de otimização 

Lançamento da plataforma de 
serviços da Cox Automotive

da gestão de financiamentos e de economia de 

tempo no preenchimento de formulários de pro-

postas para diferentes instituições financeiras 

estará completamente integrado à CoxPraVocê.  

Ainda dentro da gama da Cox Automotive, a 

Manheim, a mais conhecida empresa de re-

marketing do mundo e igualmente celebrada 

no Brasil, retornará às suas atividades de uma 

maneira 100% digital e antenada às novas ne-

cessidades de comodidade e flexibilização de 

negócios que os tempos atuais exigem. Dentro 

da CoxPraVocê, a Manheim será o braço res-

ponsável por ajudar o lojista a renovar o seu 

estoque por meio de seus Eventos Automoti-

vos, adquirindo veículos de consumidores par-

ticulares, sempre com garantia de qualidade.  

Nunca é demais reforçar que todos os 

serviços ofertados pela Cox Automotive 

são 100% gratuitos para o lojista utilizar.  

Essas e outras multifuncionalidades, só o Cox-

PraVocê pode oferecer!

CONGRESSO
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PROPOSTAS PARA 
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FINANCEIRAS ESTARÁ 
COMPLETAMENTE 
INTEGRADO À 
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Falando diretamente de Brasília, o experien-

te jornalista Alexandre Garcia começou sua 

apresentação comentando que há pouco tinha 

conversado sobre os profissionais do setor de 

carros usados. “São 48 mil lojas no país todo e 

se alguém decidir fechar tudo com um lockdo-

wn, os negócios desse segmento vão acabar.”

Garcia apresentou o livro “Brasil, país do Fu-

turo”, de Stefan Zweig, que veio para o Brasil 

fugindo do nazismo e se apaixonou pelo país. 

“Durante toda a nossa adolescência ouvimos 

essa expressão ‘Brasil, país do futuro’. E por 

que esse futuro não chega nunca? Se olhar-

mos a história, veremos a série de oportunida-

des que tivemos para melhorar este país, mas 

que foram desperdiçadas. Parece que as emo-

ções extremadas tomam conta das pessoas, e 

emoções nunca foram boas conselheiras. Pa-

rece que, infelizmente, aqui, tem muita gente 

torcendo contra. Torcendo para que as coisas 

não deem certo.” 

Citando vários exemplos históricos, desde 

a Constituição de 1988, passando pelo Plano 

Real, a extinção da correção monetária, Garcia 

traçou o panorama de um país que não festeja 

os heróis que tem. 

“Vamos falar de Brasil” 
ALEXANDRE GARCIA

Relatou que vivenciou o chamado “Milagre 

Brasileiro”, quando o país cresceu a uma mé-

dia de 11% ao ano. “E de quem foi o mérito por 

essa performance? Foi o povo brasileiro com 

otimismo e entusiasmo.” 

Com esses atributos, o brasileiro investe, 

abre empresas, cria empregos, paga impostos, 

gera negócios, comentou.

Citou números positivos do país com a melho-

ra de alguns indicadores, como o aumento de 

carteiras profissionais assinadas, crescimen-

to do agronegócio etc. Para ele, a economia 

já mostra sinais de recuperação importantes, 

mostrando sinais de resiliência para reconquis-

tar aquilo que perdemos. 

Criticou a imposição do “politicamente corre-

to”, que tende a nos obrigar a pensar de um 

determinado jeito, como se fossemos experi-

mentos em um exercício de totalitarismo.

“Mas isso está mudando e espero que mude. 

Nosso país tem muitas riquezas e nosso povo 

tem a responsabilidade para que o futuro, en-

fim, chegue a este país. Que o Brasil não seja 

mais o país do futuro e sim o país do presente”, 

finalizando com sua tradicional despedida, “de 

Brasília, Alexandre Garcia.”
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O professor Nailor já está muito à vontade nos 

Congressos da FENAUTO. Nesta edição, ele 

comentou sobre um problema que atingiu a todos 

nós. O atordoamento que veio com a pandemia, 

com o medo e com a falta de informações que nos 

levaram, muitas vezes, ao desespero e ausência 

de perspectivas otimistas sobre o futuro.

“Mas o mundo não acabou e como nós, seres 

humanos temos a tendência de sempre ver as 

coisas pelo lado mais negativo, não se preocu-

pem. Quem apostou e foi pessimista, perdeu”, 

defendeu Nailor.

Com essa realidade do medo criada com 

relação ao momento em que vivemos, muitas 

vezes nos desesperamos. 

“Mas a realidade não tão ruim assim. A FE-

NAUTO mostrou que trabalhando, pensando, 

atuando fortemente, podemos mudar a realida-

de que nos cerca. Exemplo disso, percebendo 

“Quem foi pessimista, perdeu…” 
NAILOR MARQUES JR.

e analisando os cenários desde abril, a entida-

de preparou uma série de ações junto aos as-

sociados e mercado, para apresentar soluções, 

dicas, maneiras diferentes de agir. Veiculou até 

um filme para uma campanha na televisão, so-

bre o medo que as pessoas teriam quando o 

as ações de relaxamento da quarentena come-

çassem a ser adotadas.”

Resumiu que o medo faria com que as pes-

soas buscassem a solução de ter seu próprio 

carro higienizado, para garantir sua saúde. E 

foi exatamente isso que aconteceu. Os pró-

prios números que a FENAUTO divulga, com-

provaram isso, depois de um período de queda 

nas vendas. As pessoas começaram a avaliar 

do argumento proposto pela FENAUTO e os 

números de vendas aumentaram.

Essas análises e avaliações feitas pela FE-

NAUTO, e abordadas por Nailor, mostram que 

quando não nos limitamos a lamentar o tombo 

que levamos, mudamos a nossa realidade. 

Aqueles que fizeram a lição de casa, higieni-

zaram as lojas e carros, passaram mais segu-

rança para os clientes, melhoraram o posicio-

namento de seu estoque na internet com fotos 

e filmes melhores, multiplicaram suas plata-

formas, prepararam mais seus vendedores e, 

sobretudo, respeitaram mais os clientes, dimi-

nuíram seus estoques de seminovos. O cliente 

ficou, e continuará assustado com os transpor-

tes compartilhados. 

Temos que aprender aquilo que fazemos, 

mas de um jeito diferente. Um jeito novo de 

fazer as mesmas coisas. 

“Depois da pandemia, você vai voltar a 

ser o que era ou vai tirar lições valiosas? 

Quem acompanha as publicações de nú-

meros da FENAUTO poderia ter se ante-

cipado à melhora”, concluiu o professor. 

CONGRESSO
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As principais financeiras do país, represen-

tadas por Wilson Diniz (Banco PAN), An-

dré Novaes (Santander), Rodney Bernardino 

(Banco Itaú), Celso Rocha (Banco Votorantim), 

se reuniram para discutir o cenário do mercado, 

parabenizando a FENAUTO pela realização de 

um evento desse porte em um ano tão difícil.

As perguntas foram enviadas por Associa-

ções e lojistas de todo o Brasil, e foram distri-

buídas aos painelistas. 

Painel Mercado Automotivo 
BANCO PAN, SANTANDER, ITAÚ E BV. 
MEDIADOR: ENILSON SALES

“A pandemia foi o maior desafio que enfren-

tei em tantos anos de carreira”, disse Wilson 

Diniz, afirmando que as incertezas nos obri-

garam a inovar, a criar alternativas para atra-

vessar o momento mais crítico do isolamento 

social. Mas tínhamos uma certeza: a de fazer 

alguma coisa não só para nossa instituição, 

mas para todo o mercado de lojistas, levando 

uma mensagem de otimismo para superar as 

dificuldades. Intensificamos a questão do con-

CONGRESSO
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tato digital, e isso trouxe tranquilidade para o 

consumidor final fechar o negócio sem a ne-

cessidade do contato físico.”

Já André Novaes abordou como foram toma-

das as decisões difíceis nesse período. “A prin-

cipal delas foi a de, como, sem ter um cenário 

definido para o futuro e sem saber se a econo-

mia iria reagir, manter nosso apoio e parceria 

com o mercado, estar junto com o lojista e ofe-

recer soluções, assumindo o risco necessário? 

Olhamos para as oportunidades, e trouxemos 

para o mercado não só uma mensagem positi-

va, mas soluções viáveis, gerando grande inte-

resse de clientes e lojas.”

Rodney Bernardino desenhou um cenário 

menos sombrio para o setor. Para ele, “embora 

tenhamos um impacto negativo pela extensão 

da pandemia, ainda temos a certeza de que o 

mercado deve melhorar e se estabilizar, sendo 

mais promissor para o empresário brasileiro, 

com o setor automotivo puxando esse merca-

do, e nós investindo sempre nele.”

Celso Rocha seguiu em uma linha muito pare-

cida com os demais. Segundo ele, “nunca vimos 

uma situação como essa. Nossa geração, acos-

tumada a crises políticas e financeiras, nunca 

tinha experimentado esse desafio enorme. Não 

existe mais espaço hoje para uma empresa só 

pensar em seus negócios e lucros. Decidimos 

zelar pela saúde dos colaboradores, trabalhan-

do em home office e continuamos com os nos-

sos negócios e investimentos. Levamos a mo-

bilidade para as lojas, fazendo o financiamento 

ser totalmente digital, e sentimos que precisá-

vamos contribuir com a sociedade, financiando 

indústrias para fornecimento de equipamentos 

necessários para auxiliar os cuidados com as 

pessoas e com o meio ambiente.”

Hoje, existe o desafio de manter o mercado 

saudável e pujante, mantendo a fidelização dos 

clientes. O Banco PAN tem produtos e serviços 

que fidelizem os clientes para manter os negó-

cios vivos e girando?

Diniz acredita muito no segmento e é um en-

tusiasta, registrando que todos os presentes no 

painel buscaram alternativas para apoiar o mer-

cado de lojistas. “No Banco PAN nos preocupa-

mos com a continuidade do negócio disponibi-

lizando linhas de crédito de uso muito simples, 

sem burocracias e trabalhos desnecessários. O 

Forplan permite que o próprio lojista coloque as 

garantias no momento que desejar, com uma 

taxa de juros altamente competitiva. Lançamos 

o crédito pré-aprovado, ajudando na comuni-

cação com eles, oferecendo essa facilidade e 

direcionando o cliente para a loja que gerou o 

negócio com o Banco PAN.”

Neste período percebe-se a necessidade de 

se migrar, mudar e se adequar à nova realidade 

digital. O Santander lançou algum lançamento 

nesse sentido?

Para André Novaes, “a história recente do 

Santander nos ajudou a enfrentar esse mo-

mento diferenciado, pois já tínhamos uma 

solução, uma genética digital que decidimos 

aperfeiçoar rapidamente para oferecer me-

lhores benefícios para os clientes. Com isso, 

atualizamos produtos e serviços, lançamos 

novidades, modernizando práticas já concei-

tuadas e colocando nossa equipe para estar 

na loja do parceiro. Todos os canais do San-

tander estão focados na ajuda ao nosso par-

ceiro para vender mais.”

Parece que a pandemia transformou o setor 

de lojistas em inventores, pessoas que pro-

curam alternativas novas, passando a focar o 

mercado digital na tentativa de reverter a situa-

ção. É verdade isso?

“Costumamos dizer que na crise, a criativida-

de floresce”, afirmou Rodney. “Porém, mais im-

portante do que termos soluções tecnológicas, 

já que somos referência nessa área, a solução 

é estarmos mais próximos dos nossos parcei-

ros para entender o que eles precisavam de 

nós para atendê-los. Mas, o que realmente vi-

rou a chave foi a própria cabeça do lojista, que 
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aceitou essas soluções digitais e as implemen-

tou ao seu cotidiano de vendas. Isso fez acele-

rar muito os negócios e fez nossa participação 

no mercado crescer.”

Vivemos um período de distanciamento, 

sejam nas relações pessoais, comerciais e 

outros planos. Essa condição tirou, de certa 

forma, aquela prática de estarmos junto com 

os clientes ou ela retornará depois da chegada 

das vacinas?

Celso ressaltou que “a BV sempre teve em 

suas práticas a relação pessoal com os par-

ceiros. Falamos muito da digitalização, mas já 

tínhamos percebido que isso já vinha mudando 

antes da pandemia. O processo só se acele-

rou pela necessidade do isolamento. Acredito 

que essa condição é temporária. As ferramen-

tas de que dispomos devem ser utilizadas mais 

intensamente, mas o contato presencial deve 

retornar e a relação pessoal sempre será fun-

damental para mantemos esse objetivo, que é 

o do estar ao lado do nosso parceiro.”

O Banco PAN marcou presença informan-

do que vai mudar a maneira de enxergar o 

mercado mesmo com essas ferramentas di-

gitais lançadas recentemente. “Elas são im-

portantes, pois a evolução sempre virá em 

uma velocidade grande. Mas o Banco PAN 

acredita que estar próximo do lojista ainda é 

muito importante. Manteremos essa filosofia 

de trabalho, sabendo que o espaço do con-

tato presencial temporariamente está mais 

difícil, mas será temporário. O P, do PAN é 

persistência, o A é de agir e o N é de nunca 

desistir”, sinalizou Diniz.  

Qual é a perspectiva de crédito para este final 

de ano e 2021? 
Novaes revela que o ano, apesar de tudo o que 

aconteceu, foi surpreendentemente bom, “pois 

acreditamos que trabalhando muito, iríamos 

superar as dificuldades. O Brasil sempre ven-

ceu essas crises e até disse que quem apostou 

no pessimismo, perdeu dinheiro. A crença no 

país nos guiou nos caminhos corretos. Cons-

truímos um modelo de trabalho muito sólido por 

conhecer como o país age. O Brasil é muito di-

versificado e, para poder operar aqui é preciso 

ter diferentes formatos de crédito. Credito é o 

que este país precisa e trazer esse credito ao 

consumidor é o nosso compromisso. Nossa vi-

são para o futuro é uma visão positiva, com o 

crédito sendo ampliado cada vez mais.”

E existe espaço para ampliar o crédito de 

automóveis? “Sim”, diz Rodney, “ainda vemos 

grandes oportunidades, olhando o crédito ponto 

a ponto, cidade por cidade, ainda temos muito 

espaço. Colocaria ainda um dado adicional que 

é relação entre habitantes e carros, que ainda 

é muito baixa. Existe então um mercado consu-

midor crescendo cada vez mais e o carro ainda 

é um desejo de boa parte da população. Depois 

de passarmos por esta crise, saindo dela com 

volumes cada vez maiores do que até do ano 

passado, nos faz crer num cenário positivo com 

uma expansão no crédito.”

Em uma tendência de entrada pequena, par-

cela média e um residual grande no final nos 

financiamentos. Isso pode aumentar a ina-

dimplência? 

Para Celso, essa condição é restrita a alguns 

segmentos que tem um planejamento definido 

para vivenciar essa situação. Esses planos são 

para determinados nichos onde esses clientes 

tenham a condição de encarar essas situações. 

Para nós, oferecer um plano para um cliente 

que não terá condições de honrar lá na frente 

não é nosso objetivo. 

Vamos começar a olhar um pouco para o futuro?

Diniz que o precisamos de muito otimismo. 

“Acreditamos que teremos um mercado pu-

jante, onde o crédito não faltará. Todas as 

nossas ações estão voltadas para fazer o 

crédito crescer. Essa questão da reposição 

CONGRESSO
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de estoques deve se normalizar, e até lá, 

temos no Banco PAN o projeto recompra e 

uma sala exclusiva dentro de leilões, sem o 

carimbo do leiloeiro, mantendo o preço do 

veículo. No ano passado dissemos que 2020 

seria um grande ano para o setor de veículos, 

sem saber, é claro, da pandemia. Mas não 

estávamos errados e os números deste ano 

mostram isso. Temos um grande mercado 

a explorar. Comprem carros, estoquem car-

ros, não vai faltar crédito e nem consumidor. 

Aproveitem esse momento. No que depender 

do PAN, o crédito estará ao seu lado.”

André Novaes disse que a questão do com-

partilhamento de carros era mais intensa até o 

momento do início da pandemia. “Esse assun-

to não vai morrer, mesmo depois de passada 

a onda de medo. O sentimento de isolamento 

que as pessoas passaram a ter, e que se criou 

em vários segmentos, ainda permanecerá. O 

quanto este sentimento está ajudando na com-

pra de carros, não é possível prever, mas não 

acredito que essa tendência do carro compar-

tilhado terá um retorno pleno ao que era antes 

da pandemia.”

Mais pessoas buscando e comprando veícu-

los apontam para uma tendência. Isso pode ser 

comprovado pelo iCarros? É uma arrancada 

para melhorar o mercado em 2021? 

Segundo Rodney, “no começo da pande-

mia tivemos uma queda na audiência, com 

muita geração de leads e baixa conversão em 

negócios. Essa tendência se reverteu a partir 

de julho, e hoje temos muita procura e muita 

geração de negócios. Essa sinalização que 

estamos vendo no iCarros é um indicativo de 

que poderemos ter sim, uma procura aquecida 

cada vez mais.”

O BV tem se posicionado, em suas men-

sagens ao público, como um banco que se 

preocupa com o meio ambiente. Como vocês 

enxergam essa tendência de compartilha-

mento de carros? Deve se espalhar pelas 

grandes metrópoles?

“Sim”, afirma Celso. “Percebemos essa ten-

dência muito forte, antes da pandemia, entre 

as faixas de público mais jovens, sem o de-

sejo de ter um veículo e, assim, também não 

arcar com os custos de manutenção. Os apli-

cativos podem auxiliar muito, mas a posse do 

carro próprio ainda é uma solução melhor, 

pela disponibilidade exclusiva que ele ofere-

ce, além de proporcionar uma garantia muito 

maior de preservar a saúde evitando o uso 

de carros compartilhados. Temos ainda muito 

espaço para a venda de automóveis para o 

uso particular.”

No final do painel, todos agradeceram a opor-

tunidade de apresentarem, juntos, as soluções 

para as questões levantadas, agradecendo e 

parabenizando a FENAUTO pela realização 

desse evento de altíssimo nível.

Enilson Sales, em suas palavras de encerra-

mento, e se dirigindo aos painelistas, reforçou 

que o 9º Congresso FENAUTO só “existe por-

que vocês nos deram todo o apoio e acredita-

ram nele. Muito obrigado por tudo.” 

Finalizou manifestando imensa alegria pela 

presença de mais de 2 mil participantes acom-

panhando o debate e convidou a todos a vi-

sitarem os estandes virtuais, interagir com os 

expositores e conhecer melhor os produtos e 

serviços que cada um está oferecendo.

Na quarta-feira, dia 25, o 9º Congresso co-

meçou pontualmente com a abertura novamen-

te sendo feita pelo jornalista dando as boas-vin-

das aos participantes, apresentando o quadro 

geral das palestras e a programação do dia. 

Explicou, também como os visitantes poderiam 

aproveitar os intervalos para conhecer os es-

tandes virtuais, conhecer novos produtos, reali-

zar negócios etc.

Em seguida, chamou o primeiro palestrante 

do dia, Carlos Alberto Sardenberg.
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O conhecido jornalista de economia iniciou a 

sua apresentação ressaltando que estamos 

avançando em muitos pontos nos últimos tem-

pos. Para mostrar sua tese, apresentou um qua-

dro do desempenho das principais economias do 

mundo, apontando que o único país que não terá 

uma recessão será a China. O Brasil prevê uma 

queda de 5,8% no PIB, menor do que muitos ou-

tros, comentando que essa previsão foi feita an-

tes dos anúncios do avanço das vacinas. 

Apontou que o novo presidente dos EUA, Joe 

Biden, deve promover um grande programa de 

estímulo fiscal, com investimentos públicos, 

apoio para empresas de energia limpa e apoio 

a pessoas com o Health Care. Apresentou os 

índices positivos das principais bolsas do mun-

do e as previsões sobre a chegada e planeja-

mento para a vacinação da população.

Mostrou os resultados do Relatório Focus do 

Banco Central, resumindo e tabulando as pre-

visões das principais consultorias do país, ge-

rando um consenso de mercado. Previsão de 

inflação confortável para 2021, queda do dólar 

para algo em 5,20, Selic muito baixa (2,75%), e 

crescimento de 4% da economia. Investimen-

tos no país devem se manter ativos pois, a taxa 

de juros de outros países ainda é muito baixa, 

quando não negativa. O Brasil deve continuar 

despontando, assim, como uma boa oportuni-

dade de investimentos. 

Outro dado preocupante foi a explosão dos 

gastos do governo focados no auxílio a em-

presas, programas de proteção do emprego, 

financiamento com juros baixos para pequenas 

empresas e sobretudo o auxílio emergencial 

para movimentar a economia. Portanto, a refor-

ma administrativa é vital para que o país tenha 

condições de crescer.

Segundo Sardenberg, o comércio já está pra-

ticamente com os mesmos níveis da pré-pan-

demia, tendo uma queda abrupta no princípio, 

mas se recuperou rapidamente, como o próprio 

segmento de carros usados. 

A indústria também tem apresentado resul-

tados melhores, mostrando sua recuperação. 

Mas, o de serviços foi o mais prejudicado e 

deve ter a recuperação mais lenta, sendo, infe-

lizmente, a que mais emprega.

A preocupação maior deve ser com o aumento 

da inflação, verificado nos últimos meses, espe-

cialmente no setor de alimentos, causada tam-

bém pelo aumento da demanda nas exportações. 

Em resumo, segundo o economista, “os empre-

sários é que serão os responsáveis por assumir 

a retomada dos negócios, assumir riscos, gerar 

empregos e estabilizar a economia do país.”

“PANdemia – Desastres e Acertos. 
Pós PANdemia – Como Recuperar 
o Crescimento” 
CARLOS ALBERTO SARDENBERG

CONGRESSO
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A Quatro Rodas se juntou à Kelley Blue 

Book Brasil, empresa de pesquisas espe-

cializada na avaliação de automóveis, e criou 

o Prêmio Melhor Valor de Revenda 2020, que 

aponta os carros que mais preservam o inves-

timento do proprietário. A cerimônia de entre-

ga dos prêmios, em suas diversas categorias, 

foi apresentada por Hector Vieira da Cox Auto-

motive, apontando a importância desse reco-

nhecimento, inédito no setor. Foram analisa-

dos 120 modelos em 22 categorias.

Também Paulo Campo Grande, jornalista 

especializado do setor automovido e Redator 

Chefe da Revista 4 Rodas comentou sobre 

a importância desse tipo de premiação para 

quem compra e vende carros. 

Antes da cerimônia, Ana Renata Aras deu as 

boas-vindas a todos os visitantes ressaltando 

que esse era o primeiro de muitos outros even-

Entrega do Prêmio Maior Valor de Revenda 
QUATRO RODAS/KBB

tos desse tipo que acontecerão no futuro. 

Essa premiação já pode ser entendida como 

a mais importante desse segmento, trazendo 

transparência em todos os tipos de negociação 

no setor automotivo. Ao finalizar, Hector agra-

deceu a todos que acompanharam a premia-

ção deixando aos interessados os links onde os 

resultados podem ser conferidos. 

www.youtube.com

www.kbb.com.br
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O Assessor Especial do Ministério da Eco-

nomia fez uma saudação especial a todos 

os que militam no setor automotivo, pela sua 

grande importância, por serem milhares de mi-

cro empresários, e sentindo-se honrado pelo 

convite feito para sua participação. Elogiou es-

pecialmente a sensibilidade que esses profis-

sionais têm em ouvir e saber das necessidades 

dos clientes. 

Recordou em que em 2019, o governo ini-

ciou um amplo trabalho de tirar das costas do 

cidadão, o peso da burocracia do Estado. “Pas-

samos o primeiro ano exatamente nessa luta 

constante para tentar aprovar a reforma da Pre-

vidência, um marco importante no controle do 

gasto público. Ela teve uma repercussão e fez 

com que o Congresso ouvisse a voz das ruas 

pedindo a reforma”, afirmou. 

Ressaltou que outra ação corajosa do gover-

no foi mexer na taxa básica de juros, sabendo 

da importância que financiamento tem também 

no ramo de negócios dos lojistas. Era prevista 

uma franca retomada, com um PIB de 1% no 

primeiro ano de governo, 2% no segundo “e no 

quarto ano de governo estaríamos em veloci-

dade de cruzeiro”, admitiu.

Então chegou o COVID que paralisou toda a 

economia do mundo. Por isso, o governo correu 

Avanços e Desafios da 
Economia Brasileira
GUILHERME AFIF DOMINGOS

em socorro dos mais necessitados, dos menos 

favorecidos, com o auxílio emergencial, linhas 

de crédito mais baratas para empresas etc. Foi 

um dos programas sociais de auxílio mais bem 

sucedidos do mundo. No pior momento, “pre-

víamos uma queda no PIB em torno de 9%, 

mas, pela capacidade de reação de nossa eco-

nomia, deveremos ter uma queda bem menor, 

em torno de 4%”, avaliou Afif.

Em resumo, disse que é preciso diminuir a 

carga tributária para os empresários, desonerar 

a folha de pagamento para gerar mais empre-

gos, criar programas de qualificação profissio-

nal para quem ainda depende de programas 

sociais de auxílio, como no Bolsa Família. 

Queremos ter esses programas permanen-

temente em uso para o micro e pequeno em-

presário. Como despedida, disse que “vocês, 

do setor de carros usados, têm que usar essas 

vantagens do crédito facilitado. Eu saúdo a to-

dos e tenho confiança de que iremos sempre 

em frente. Não desistam nunca. Passamos por 

dificuldades, mas as sementes do que planta-

mos hoje vão germinar em breve.”

CONGRESSO
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Logo no início de sua apresentação, abor-

dou as rápidas transformações que acon-

teceram em 2020, mas garantiu que saire-

mos deste ano melhores do que pensamos. 

“Precisamos ficar de olho em coisas muito além 

da doença, como a migração para digitalização 

como é o caso deste próprio evento, com este 

novo formato. Nos beneficiamos do aprendiza-

do que adquirimos em outras crises que já pas-

samos para enfrentar mais esse desafio. Por 

isso, os negócios, em 2021, devem ser rechea-

dos de experiências vividas por nós em 2019 e 

2020”, garantiu Igreja.

Quando alguns motores da economia an-

dam, acabam por puxar outras partes da eco-

nomia, citando o bom momento da construção 

civil e do agronegócio que cresceram muito, 

mesmo na pandemia. E cresceram também por 

conta do perfil cooperativo desses segmentos. 

E muito se fala agora dos modelos de coope-

rativas digitais (que reúnem o melhor da tec-

nologia com o melhor do modelo de negócios). 

“O que uma crise faz? Causa uma sacudida 

para as pessoas fazerem as coisas diferentes. 

O desafio é como continuarmos com esse ím-

peto de prosseguirmos mudando. A tecnologia 

se mostrou muito mais preparada para aten-

der a essas demandas do que nós mesmos.  

No começo da pandemia, a maioria das em-

presas afirmaram ter grandes prejuízos com 

ela. Dois meses depois, essas respostas mu-

daram, pois elas passaram por uma curva de 

aprendizado, utilizando-se dos recursos di-

gitais que já estavam disponíveis, mas não 

eram vistos como necessários”, concluiu.  

“As pessoas querem consultar rapidamente as 

coisas, resolver rapidamente e serem atendi-

das de forma humanizada. O digital traz muitos 

ganhos em acesso e capilaridade, mas perde 

“Conveniência e Cooperativismo”
ARTHUR IGREJA

no calor humano. Então, tem que ter o contato 

pessoal, o olho no olho. Conveniência é poupar 

a energia e precisamos poupar a energia dos 

clientes. É assim que a gente encanta: quando 

devolvemos o tempo delas para usarem como 

desejarem. E cada pessoa é um indivíduo e 

não pode ser tratado como parte de um grupo. 

A pessoa tem que ser atendida, cada um com 

suas características e, para isso, precisamos 

treinar muito as nossas equipes”, avalia Igreja. 

 “As pessoas não foram feitas para ver o mundo 

por trás de uma tela. Elas precisam de abra-

ços, estar juntas. E quando você tem um ano 

que comprimiu esses procedimentos, acre-

dite, logo elas voltarão a se encontrar. Todas 

as pessoas precisam desse comportamento. 

As pessoas precisam trocar de carro, preci-

sam viajar, precisam de todas as experiên-

cias que precisavam antes. As pessoas não 

vão passar suas férias tomando um avião. 

Poderão comprar sim um carro para viajar.” 

[21:05, 11/12/2020] Mussa: Esse último áudio 

seu tá ruim? Vc disse painel? não é portal. 

Colocar fotos do que? não deu para entender. 

[21:06, 11/12/2020] Mussa: Patty, faz uma gen-

tileza. Fecha tudo e vai dormir. Vc tá esgotada. 

Pela sua voz já dá para perceber que não tá 

vendo nada na frente.”

“AS PESSOAS PRECISAM 
TROCAR DE CARRO, 
PRECISAM VIAJAR, 
PRECISAM DE TODAS 
AS EXPERIÊNCIAS QUE 
PRECISAVAM. ELAS NÃO 
PASSARÃO SUAS FÉRIAS 
TOMANDO UM AVIÃO.” 
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Carneiro iniciou sua apresentação com um 

vídeo detalhando os serviços prestados 

pelo novo Órgão Denatran, onde explicou a 

missão do DENATRAN e suas atribuições, 

cumprindo a legislação de trânsito e zelando 

pela segurança das pessoas. O vídeo também 

mostrou a nova fase do órgão que vem digita-

lizando grande parte dos processos ligados ao 

setor de veículos.

A nova postura do DENATRAN – Mais perto 

do que você imagina, é a de aproximar seus 

serviços dos cidadãos, firmando parcerias, dia-

logando com a sociedade, buscando um trânsi-

to mais seguro e uma agilidade maior na reso-

lução de suas necessidades. 

Segundo o Diretor Geral, um dos pontos mais 

importantes que está sendo tratado pelo DE-

NATRAN é o da transformação digital, ofere-

cendo três importantes conquistas: a Carteira 

de Habilitação, o CRLV e o sistema de notifica-

ção eletrônico que permite a visualização às in-

frações de trânsito, com acesso ao boleto para 

pagamento com 40% de desconto.

Frederico avaliou que “essa transformação 

digital foi fundamental para enfrentar os pro-

blemas causados pela pandemia, já que tanto 

alguns órgãos, como autarquias tiveram que 

paralisar suas atividades de atendimento pre-

sencial. Assim, com as medidas tomadas pelo 

DENATRAN, os problemas de isolamento so-

cial foram mitigados.

Em seguida, Frederico abordou outro assun-

to extremamente importante e de interesse de 

todos, que é o RENAVE, Registro Nacional de 

Veículos em Estoque, “projeto que visa diminuir 

a informalidade das transferências, proporcio-

nando um sistema totalmente digitalizado, com 

total transparência. “O projeto piloto foi lança-

DENATRAN - Transformação Digital 
FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

do em SC, com 77 estabelecimentos que es-

tão utilizando o sistema e os próximos passos 

proporcionarão a outros estados aderirem tam-

bém. Um novo piloto está sendo implementado 

no ES, GO, MS, ES, SP. Depois para AM, MT, 

PE e SE, com condições atrativas para as lo-

jas como taxa de transferência reduzida e des-

conto de ICMS. Ao vender o veículo, o cliente 

tem a total segurança e tranquilidade, pois está 

passando a responsabilidade para a loja, e o 

DETRAN tem a informação onde está o veículo 

e de quem é a responsabilidade”, resumiu ele. 

Frederico terminou dizendo que conta com 

o apoio da FENAUTO na divulgação de todos 

esses benefícios e produtos que o DENATRAN 

está disponibilizando para que os processos 

sejam digitalizados com maior intensidade. 

CONGRESSO

UM DOS PONTOS MAIS 
IMPORTANTES É O DA 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL, OFERECENDO 
TRÊS IMPORTANTES 
CONQUISTAS: A CARTEIRA 
DE HABILITAÇÃO, O CRLV E 
O SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO 
ELETRÔNICO QUE PERMITE 
A VISUALIZAÇÃO ÀS 
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, 
COM ACESSO AO BOLETO 
PARA PAGAMENTO COM 
40% DE DESCONTO.
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A primeira rodada do painel serviu para uma 

apresentação, por parte dos representan-

tes presentes e a proposta de cada um para 

apoiar o segmento. 

Ricardo Bonzo – CEO iCarros – apresen-

tou o portal como um dos maiores do Brasil, 

Painel Portais 
WEBMOTORS, ICARROS, MEU CARRO NOVO, 
COX AUTOMOTIVE, KARVI E OLX
MEDIADOR: ALEX RUFFO

ajudando a melhorar a experiência de quem 

está comprando um carro e auxiliar o lojista 

a oferecer a melhor oferta a esse comprador, 

facilitando o financiamento. 

Eduardo Jurcevic – CEO Webmotors – re-

latou que o portal contabiliza 12 milhões de 
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usuários, e 30 milhões de visitas, levando es-

ses compradores diretamente às lojas e me-

lhorando as vendas dos lojistas, com serviços 

integrados com o Santander Financiamentos. 

Fernanda Garciarino – Gerente Executiva de 

Produtos do Banco PAN, reforçou que o desejo 

da organização é o de contribuir com essa jor-

nada de compra e vendas de veículos no Brasil. 

Ana Renata Navas – General Manager Brasil 

COX – informou que a COX está oficialmente 

no Brasil desde o ano passado para transfor-

mar a maneira de como se compra e vende au-

tomóveis no país.

Flávio Passos – VP de autos OLX – mostrou 

a empresa presente em mais de 40 países, le-

vando muito à sério o compromisso com o de-

sapego e consumo sustentável, mesma missão 

levada pela vertical de autos, com o objetivo de 

aproximar compradores e vendedores. 

Mathias Fernandez Barrio – CEO Karvi 

– apresentou a plataforma como um marke-

tplace nascido em 2018 na Argentina e, no 

Brasil, em 2020, baseada na transparência, 

conteúdo e confiança, trazendo estoques em 

tempo real e preços finais para facilitar o tra-

balho dos lojistas para oferecer a satisfação 

ao cliente final. 

Após essas apresentações, Bonzo iniciou 

o debate desenhando a estratégia da empre-

sa para superar esse momento. Segundo ele, 

a pandemia pegou a todos de surpresa, mas 

desde o começo dela “nós tínhamos a noção 

de que seríamos a alavanca para manter os 

estoques anunciados sendo vistos mesmo com 

a quarentena. As revendas multimarcas se 

adaptaram rapidamente com o digital para con-

versar e dar continuidade aos negócios com o 

cliente. Oferecemos também, para suporte do 

lojista, a Garagem do Conhecimento, uma pla-

taforma EAD de cursos online, e disponibiliza-

mos essa plataforma gratuitamente para todos 

os revendedores, mesmo não sendo clientes 

da iCarros.”

Jurcevic discorreu sobre como será esse 

“novo normal” e o alinhamento do lojista com o 

consumidor. “Pelo que percebemos no primei-

ro momento, o consumidor sofreu um apagão 

pela incerteza causada pela doença. Mas, aos 

poucos confirmamos que ele continuava na 

plataforma buscando carros. O desafio então 

foi saber como fazer para levá-lo a comprar o 

carro. Por isso lançamos o Carro Delivery. De-

pois dessa onda, o consumidor deverá conti-

nuar usando o digital, não de uma forma total, 

pois o presencial ainda estará vivo. O contato 

presencial do dealer com o consumidor vai con-

tinuar, mas com novas ferramentas digitais que 

irão auxiliá-lo no negócio.”

Para Fernanda, ficou claro que as platafor-

mas digitais de comércio de carro ajudaram 

muito na recuperação rápida do mercado. 

“Nosso papel é contribuir cada vez mais com os 

usuários, oferecendo sempre mais qualidade, 

produtos e facilidades para efetivar as vendas. 

E essas ‘colaborações’ dos portais, de alguma 

forma, já vinha acontecendo com a interação 

entre as plataformas e lojas. A pandemia ape-

nas acelerou ainda mais esse processo, adian-

tando o planejamento que elas já tinham.”

Renata alertou que estamos acostumados a 

repetir velhos programas de comercialização, 

mas depois da pandemia, precisaremos de 

um olhar diferente de fazer a mesma coisa. “A 

COX atua fortemente nessa inovação que traz 

mudanças, e não existe inovação sem mudar. 

Muitas vezes, essa tão necessária mudança in-

comoda, pois tem de vir de dentro de nós, de 

nosso modelo de negócio para fora, mas ela é 

vital para o novo momento que enfrentaremos. 

Portanto, mude, trabalhe para harmonizar sua 

experiência com as ferramentas digitais dispo-

níveis para efetivar as vendas.”

Flávio reforçou que a empresa vem traba-

lhando com produtos com muita aderência ao 

que o mercado está procurando e necessitan-

do. “Nosso esforço e empenho está focado em 

CONGRESSO
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criarmos atributos diferenciados para auxiliar 

os consumidores e lojistas.”

Já Mathias levantou o ponto de simplificar 

a experiência do cliente, tanto na etapa das 

descobertas, trazendo informações e especifi-

cações de cada carro, seus pontos fortes e fra-

cos, como também fornecer a informação certa 

para ele escolher o carro. “Já numa segunda 

etapa de serviços, coletamos e fornecemos in-

formações sobre por qual razão ele quer o car-

ro, qual o preço do carro, onde ele encontrará 

o carro ideal, etc. São muitas interações que 

oferecemos para ele fechar o negócio.”

Bonzo discorreu sobre as opções de locação 

de aparelhos de mobilidade e se elas vão con-

correr com o mercado de carros. Para ele, “sim, 

em algum momento essas modalidades podem 

concorrer, mas no final as locadoras, por exem-

plo, vão colocar o carro à venda. Essas formas 

sempre irão gerar competição vai gerar, sim, 

mas acho que teremos espaço para todas.”

Jurcevic lembrou sobre a importância dos 

classificados nacionais em comparação com os 

regionais. “Eles tiveram um papel super impor-

tante. Só que, agora, vivemos em outra realida-

de e até adquirimos portais regionais para inte-

grá-los. Muitas vezes eles não têm escala para 

competir e isso atrapalha o mercado. Quando 

dispomos de uma plataforma mais robusta, que 

oferece condições de negociação e abrangên-

cia muito maior, os resultados são melhores.” 

“Está claro que já existe a disruptura do pa-

drão normal de atendimento das lojas, que 

passou da prática corpo a corpo para incorpo-

rar o approach e estratégia digital no contato 

com o cliente”, conclui Fernanda. “Acredito que 

as lojas se valem das plataformas e suas fer-

ramentas, mas continuarão a trabalhar com o 

approach presencial, devendo aperfeiçoar o 

atendimento para identificar o olhar do consu-

midor para o produto, e garantir uma resposta 

adequada e qualificada para a ajudá-lo na jor-

nada da compra.”

Renata lembrou que a globalização facili-

tou a troca de experiências e conhecimentos 

também no setor de compra e venda de car-

ros. “Estamos em cinco continentes e isso nos 

permitiu acumular uma grande experiência com 

mercados de todos os tipos. Temos algumas 

fórmulas para ‘abrasileirar’ os dados e adequá-

-los à realidade daqui. Isso ajuda muito o lojis-

ta, não só apenas com relação a mercados fora 

do país, mas entre regiões do nosso país. De-

fendo muito o estabelecimento de critérios com 

características bem brasileiras. Mas cada lojis-

ta tem que usar o seu feeling para identificar 

os pontos que podem interessar o comprador, 

com as nuances que ele procura.”

Para Flávio, o cliente estará mais preparado 

no mundo pós pandemia, mas os portais tam-

bém devem planejar mudanças para atendê-

-lo bem e, para explicar, fez uma comparação 

com uma corrida. “O cliente quer correr os 

100 metros rasos ou uma maratona? Como 

se faz em uma participação na maratona, te-

mos que planejar por fases. Isso implica em 

dotar a loja com ações digitais, zelar sempre 

pelo trabalho impecável com fotos e vídeos, 

criar diferenciação em atendimento, com op-

ções para o cliente. A partir daí precisamos 

mergulhar em pontos como avaliação do es-

paço de vendas, da sua equipe de vendas, 

quais os recursos que você disponibiliza para 

atendimento, etc.” 

Mathias levantou a questão de como impac-

tar o consumidor na comunicação de seu por-

tal. Para ele, “hoje, em geral, existem surpresas 

no processo da busca de informação por parte 

do cliente. Então, nosso portal está trazendo 

muita informação para abastecer o cliente ao 

máximo para a tomada de decisão.”

Ao final do painel, todos elogiaram a decisão 

da FENAUTO em realizar o 9º Congresso em 

um momento tão complicado, trazendo infor-

mações e dicas importantes para o setor conti-

nuar gerando negócios.
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O profissional reconhecido pelas ações di-

gitais para grandes grupos, iniciou sua 

apresentação contando um pouco das oportu-

nidades que devem se apresentar, em 2021, 

por meio da internet e da produção de conteú-

do relevante. 

O executivo percebeu que existe uma opor-

tunidade incrível para os lojistas, e que o de-

sempenho do setor surpreendeu no período da 

pandemia. Sua experiência profissional nunca 

incluiu vender carros e, por isso, se mostrou 

muito entusiasmado com a oportunidade de 

mostrar como potencializar os resultados com 

o uso de ferramentas digitais. Isso porque, para 

ele, “tudo o que aconteceu de bom na vida 

dele, veio por meio da internet.”

Rapha lançou a questão “talvez você não 

acredite na internet porque não acha que o prê-

mio que procura está lá”, o que nos obriga a 

pensar realmente se não precisamos mudar os 

velhos hábitos de venda e gerenciamento dos 

negócios, onde a internet não tem espaço.

O executivo disse ser importante “encaixar 

um conceito na cabeça de todos. O motivo que 

torna a internet tão importante é que essa plata-

forma detém a atenção das pessoas. E essa é a 

única e a mais importante variável a ser levada 

em conta sempre. Quando se entende isso, pre-

cisamos descobrir, então, onde está a atenção 

das pessoas. Em 2020 a atenção se manteve 

no Youtube, no TikTok, no Linkedin, Facebook, 

“Oxigênio e Explosões” 
RAPHA AVELLAR

Instagram e Twiter. E, se você não está em ne-

nhum deles, está perdendo relevância de onde 

está. E para ser relevante nessas mídias, hoje 

em dia, não é preciso grandes investimentos e 

estruturas. Um celular é suficiente.”

Outro ponto importante levantado por ele é 

quanto à questão da autocrítica do material 

produzido. “Muitas pessoas tentam participar 

das redes sociais com posts, mensagens, etc. 

Mas quando algo dá errado desistem e nunca 

mais tentam, sem perceber que existem ‘n’ mo-

tivos para que não tenha dado certo da primeira 

vez. Se você não tem experiência em alguma 

coisa, você tenta até aprender a fazer. E isso 

também é válido para ficar experiente em mar-

keting digital.”

A base de sua apresentação é que a internet 

e a tecnologia estão engolindo tudo, e se você 

não investir o cérebro, recursos e vontade, 

vai perder. Portanto, não existe oportunidade 

maior, de quem está no mundo dos negócios, 

do que estar na internet. “Aproveitem, pois 

essa oportunidade é efêmera e tem tempo para 

ser aproveitada. Saia dessa palestra e vá fa-

zer alguma coisa nesse campo. Entenda onde 

está a atenção das pessoas e como elas po-

dem mudar rapidamente para conseguir se co-

municar com elas sempre. Leve valor, construa 

relacionamentos, informações relevantes para 

elas. Traduza esse choque de informação em 

ação!”, resume ele. 
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A atriz mostrou-se muito à vontade em sua 

apresentação, afirmando, logo de início 

que a presença virtual é uma coisa que não tem 

como mudar e foi logo avisando a todos que “an-

tes de pensarem que vou fazer um stand up, eu 

sempre digo que posso ser uma boa decepção. 

Não tenho nada professoral para ser conside-

rada uma palestrante. Não sou uma psicóloga, 

nem antropóloga. Mas sou uma investigadora 

da imperfeição da vida, das pessoas.”

Fraga se disse questionadora voraz dela 

mesma, perguntando, há muito tempo, “por 

que precisamos viver uma vida que não quere-

mos viver, somente pelo ganha pão. Até onde 

fazemos concessões, até onde vendemos nos-

sas vidas? Mas, precisamos viver, e faremos 

concessões pelos nossos filhos, pelos nossos 

planos. A pergunta sempre foi até onde você 

faz concessões e, dentro disso, eu venho me 

perguntando por que eu virei uma palestrante. 

Uma coisa que mudou minha vida foi uma peça 

que mostrava o poder da gentileza. Sempre 

acredite na gentileza como estratégia. Ela con-

ta a história de uma mulher que era muito boa 

com as pessoas, mas via seu negócio afundar. 

Um dia, cansada de perder clientes, se veste 

de homem e muda de atitudes, fazendo o negó-

cio prosperar. Isso mostra o quanto precisamos 

ser duros para nos fazer respeitar”, conclui. 

Acabamos por usar a dureza como primeira 

lei, pois acreditamos que ser gentil é ser en-

ganado. O poder da gentileza é um exercício 

diário, tentando fazer o outro sair das relações 

formais, exercitando uma tentativa de torná-lo 

presente, nesses tempos em que estamos sen-

do reformatados pela tecnologia. 

“Talvez estivéssemos vivendo, antes dessa 

pandemia do COVID, de uma outra pandemia 

de doenças de ansiedade, quem sabe pelo uso 

“Humanidade”
DENISE FRAGA

excessivo da tecnologia. Nossa vida está ve-

loz e nós não conseguimos acompanhar essa 

velocidade e terminamos o dia frustrados”, sus-

peita Fraga.

Ainda segundo ela, estamos seguindo para o 

precipício de uma letargia e sendo reformata-

dos como seres humanos. As pessoas come-

çaram a achar que essa vida desumana que 

estamos vivendo, de fazer caras de paisagem 

para os absurdos, é perfeitamente normal. 

Tudo em nome de nossas concessões. 

O recado maior de Fraga é que “vendemos 

toda a nossa criatividade para aqueles para 

quem trabalhamos e esquecemos de nos pro-

porcionar essa felicidade de sermos criativos 

com os nossos dias, e com quem está ao nos-

so lado. Todo mundo quer acolhimento, quer 

carinho, não quer se sentir sozinho, mas todo 

mundo tem medo de todo mundo. Essa nossa 

percepção de não pertencimento ao todo, ao 

mundo, nos obriga a trabalhar no exercício da 

alegria, da empatia. E quando você resolver fa-

zer isso, os seus dias ficarão muito melhores. 

Você entra no jogo da vida e vai passar por ele 

com um grande aprendizado. Não adianta re-

clamar da falta de afeto pelo outro se você não 

o tem na ponta dos dedos para usá-lo”, finaliza.

“TALVEZ ESTIVÉSSEMOS 
VIVENDO, ANTES DESSA 
PANDEMIA DO COVID, DE 
UMA OUTRA PANDEMIA 
DE DOENÇAS DE 
ANSIEDADE, QUEM SABE 
PELO USO EXCESSIVO 
DA TECNOLOGIA.”
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O presidente da FENAUTO, Ilídio dos San-

tos finalizou a edição do 9º Congresso 

FENAUTO confirmando que “apesar de termos 

realizado nosso evento em um ambiente total-

mente digital, pudemos sentir a vibração de to-

dos os participantes que nos visitaram”. 

O presidente da entidade afirmou que foi 

‘motivo de muito orgulho ter podido planejar e 

entregar a vocês, essa novidade tecnológica 

que nos permitiu trocar experiências valiosas, 

aprender mais, gerar novos negócios e intera-

gir com muitos. O futuro realmente chegou, e a 

FENAUTO foi a primeira a ingressar nele, com 

este Congresso.”

Fechamento
ILÍDIO G. DOS SANTOS

CONGRESSO

Agradeceu a todos que, juntos, trabalharam 

muito para a realização de mais uma Edição 

do Congresso FENAUTO. Foram citados todos 

os patrocinadores e expositores, além da NCR 

Pro, a Procópio Ferraz, o Coordenador Geral, 

Fares Darwiche, toda equipe FENAUTO, e os 

internautas que prestigiaram o evento. 

A boa notícia final, dada pelo presidente é a 

de que já está confirmada a realização do 10º 

Congresso FENAUTO, em 2021, nos dias 14 e 

15 de outubro, no Centro de Eventos ProMag-

no, em São Paulo. “Com certeza, será mais um 

evento de sucesso, pois só a FENAUTO pode 

oferecer isso a vocês”, finalizou o presidente. 
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