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E
ste é o último editorial que escrevo como Presidente da FENAU-

TO. No último mês de dezembro, nosso Vice-Presidente, Enil-

son Sales, foi eleito para o próximo período. Amigo de primeira 

hora, auxiliou muito a edificação da FENAUTO e não podería-

mos ter um profissional mais qualificado para dar continuidade 

ao trabalho que iniciamos há 22 anos. 

Agora, olhando para a história desta entidade que ajudei a construir e conso-

lidar, para tudo o que conquistamos, para mais este evento que produzimos 

e que novamente provou o seu sucesso, para tantos profissionais de todo o 

Brasil, me sinto seguro e feliz em afirmar que cumpri com o meu dever!

Portanto, não poderia haver melhor oportunidade do que tive de passar este car-

go para a nova gestão, concluindo a 10ª Edição do Congresso FENAUTO com 

sucesso, e passando a Presidência da FENAUTO para esse meu amigo que 

tanto me auxiliou no começo desta jornada, e em quem tenho confiança e certeza 

de que guiará a nossa entidade por muitos anos mais de sucesso e realizações. 

Aproveito este editorial também para, neste momento tão marcante de minha 

vida, registrar minha gratidão pelo apoio que sempre recebi das Associações 

Regionais que compõem nossa entidade, do respeito e admiração dos apoia-

dores de nossas ações que acreditam em nosso trabalho, de nossa equipe 

de profissionais que trabalha incessantemente para prestar os melhores ser-

viços, aos nossos parceiros comerciais pelo respeito que sempre tiveram para 

conosco e, acima de tudo, a todos que sempre prestigiaram as edições de 

nosso Congresso.  

Foi um evento digno de registro em nossa história por ter reunido o que há de 

melhor no aspecto presencial e digital. Foram 3682 participantes que pude-

ram comemorar a retomada com muita alegria, troca de informações, opor-

tunidades de novos negócios e, acima de tudo, a alegria de estar novamente 

entre pessoas queridas e importantes em nossas vidas. 

Tenho plena certeza de que a FENAUTO continuará a se fortalecer no seg-

mento, sob a batuta do novo presidente e de toda a nova Diretoria eleita, re-

forçando que estarei sempre à disposição para ajudar no que for preciso para 

engrandecer ainda mais o nome da entidade.

Mais uma vez, agradeço a todos pelo apoio que sempre tive e desejo uma boa 

leitura sobre o que de melhor aconteceu na 10ª Edição do Congresso FENAUTO. 

 
Ilídio Gonçalves dos Santos
Presidente FENAUTO

Prezado leitor:

EDITORIAL
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Ele voltou com 
força total!

CONGRESSO
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A 
10ª Edição do Congresso FENAUTO 

era muito esperada por todo o seg-

mento. E não decepcionou. Voltou 

com força total, depois de um perío-

do de incertezas sobre a real possibilidade de 

se produzir um evento presencial e contar com 

a presença maciça de participantes. 

Mas eles vieram sim. O evento superou, mais 

uma vez, o sucesso de suas edições anterio-

res, em sua 10ª edição no formato presencial 

e híbrido. Foram 3682 inscritos que tiveram 

acesso a um conteúdo diferenciado de forma 

presencial, nos dias 6 e 7 de dezembro, e digi-

tal, entre os dias 8 e 10 de dezembro.

O formato ideal reuniu palestras de profissio-

nais qualificados de várias áreas, além de uma 

feira de negócios formatada como um calçadão 

de uma grande metrópole com atrações urba-

nas, onde os expositores puderam, em seus 

estandes, apresentar ao público seus produtos 

e serviços voltados para o segmento. 

Após o encerramento das atividades presen-

ciais, decorridas nos dias 6 e 7 de dezembro, o 

Congresso abriu seu conteúdo para o ambiente 

digital, onde os inscritos tiveram acesso a tudo 

o que ocorreu, inclusive com a possibilidade de 

visitar os estandes dos expositores e o Calça-

dão FENAUTO.

Além das palestras e apresentações sobre 

temas relevantes ao setor, quatro painéis 

especiais reuniram experientes executivos 

de várias áreas que vivenciam o mercado e 

puderam avaliar melhor o momento atual, os 

cenários futuros, as reações e tendências do 

mercado, trazendo valiosas informações aos 

participantes. 

Acompanhe, a seguir, como foi o 10º Con-

gresso FENAUTO e já fique preparado para 

a edição do próximo ano. Você não vai que-

rer perder!
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TALK SHOW 
A mais recente edição do Congresso FENAU-

TO não poderia ter começado melhor. Para 

surpresa da plateia, no mesmo palco estavam 

dois dos maiores expoentes do esporte brasi-

leiro: Carol Santiago e Isaquias Queiroz em um 

encontro mediado pelo Professor Nailor Mar-

ques Júnior. 

Carol é a maior medalhista Brasileira nas Pa-

raolimpíadas de Tóquio 2020, e tem o impres-

sionante registro de 5 medalhas paraolím-

picas, sendo 3 ouros, 1 prata e 1 bronze), 

além de ser recordista Mundial dos 50 

metros livres para deficientes visuais. Ela 

também já conquistou 2 ouros e 2 pratas 

no Mundial Paraolímpico em 

Londres 2019, e 4 ouros e 4 

recordes no Parapanameri-

cano de Lima, em 2019.

Já Isaquias Queiroz, o 

canoísta brasileiro que fez 

história no Rio 2016 ao 

se tornar o primeiro atleta 

brasileiro a conquistar três medalhas olímpicas 

em uma mesma edição dos Jogos, não fica 

atrás. Ele, que conquistou seu primeiro ouro 

olímpico em Tóquio 2020, atingiu a marca do 

terceiro maior medalhista olímpico do Brasil, 

com quatro medalhas.

Em um bate papo descontraído, repleto de 

relatos de dificuldades vividas pelos dois e a 

superação pelo esforço, muita disciplina, foco e 

trabalho, os dois atletas contaram como essas 

conquistas mudaram suas vidas. 

A essência da mensagem deixada por eles é 

a de que a vida “não é sobre o que acham de 

você, dos preconceitos que são apresentados 

de forma aberta ou velada, e tudo mais, mas 

sim da sua vontade de fazer algo que o satis-

faça, que tenha sentido e valor para você. Se 

empenhar para mudar, para fazer acontecer. 

Nada de rótulos, mas sim de valorizar o que 

você conquistou por mérito e esforço e não o 

que desejam que você conquiste com rótulos 

que tentam associar a você”. 

CONGRESSO

Isaquias Queiroz, 
Carol Santiago e 
Nailor Marques Junior



Revista Fenauto | 7

ABERTURA OFICIAL
O presidente da FENAUTO Ilídio dos Santos 

abriu oficialmente a 10ª edição do Congresso 

FENAUTO dando as boas-vindas a todas as 

autoridades, apoiadores, expositores, entida-

des coligadas, palestrantes e, em especial, a 

todos os presentes nesse evento. 

Justificou o tratamento de um evento muito 

especial por termos retornado à forma presen-

cial após um período tão conturbado com a epi-

demia do COVID-19.

Explicou aos presentes como o Congresso 

ocorreria, de uma forma inédita, ou seja, presen-

cial e digital, reunindo o que há de melhor desses 

dois ambientes em termos de experiências. 

Mostrou que, com essa arrojada decisão, a 

FENAUTO mais uma vez comprovou o seu pio-

neirismo, ineditismo e criatividade. Salientou 

que a Cidade FENAUTO reuniu dezenas de 

expositores com os melhores e mais importan-

tes serviços e produtos do segmento, além do 

evento contar com o apoio de 6 grandes insti-

tuições financeiras que atuam no setor.

Fez questão de mostrar que o Congresso, 

como sempre faz, apresenta os melhores pai-

nelistas do mercado em vários setores.

Finalizou afirmando que tudo isso que estava 

presente no evento é fruto da força e energia 

que move a FENAUTO e sua equipe todos os 

dias, e fez o sonho de um Congresso presen-

cial e digital se transformar em realidade. 
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PAINEL ANTIFRAUDES:
ENCARANDO DE FRENTE A QUESTÃO DAS FRAUDES
O Painel Antifraudes contou com a abertura fei-

ta pelo Diretor da Secretaria Nacional de Trân-

sito (Senatran), Frederico de Moura Carneiro 

para apresentar as medidas que vêm sendo 

tomadas pelo Órgão, no sentido de facilitar as 

operações relacionadas ao setor, com a digita-

lização de processos para minimizar o risco de 

fraudes na emissão de documentos.

O Secretário fez um apanhado geral sobre o 

intenso trabalho de digitalização e transforma-

ção de todo o sistema que controla documen-

tos e processos relacionados à compra e venda 

de veículos e que, para que isso se tornasse 

realidade, o Governo Federal desenhou uma 

estrutura adequada para atender as demandas 

de toda a sociedade. 

Após essa abertura, foi aberto um debate que 

contou com a mediação de Cleber Martins, da 

Associação Nacional das Instituições de Cré-

dito, Financiamento e Investimento – Acrefi, 

Eduardo Sanches – Diretor do Departamento 

de Gestão das Políticas de Trânsito da Se-

natran, Beatriz Soares, Diretora de Produto 

e Operações da OLX, Luciano Ávila – Head 

Brasil Market Place Motors do Mercado 

Livre, Leandro Menegasso – Superintenden-

te de Tecnologia do iCarros, Alexandre Vieira 

– CFO Webmotors, além dos Presidentes de 

três Associações filiadas à FENAUTO, Fabio 

José L. Santana, presidente do SINVEP – 

José Everton Fernandes – representando o 

Sindivel, e José Rodrigues R. Neto, presidente 

da Agenciauto-DF.

Entre casos de fraudes comentados que vem 

crescendo no mercado, Eduardo Sanches re-

forçou a atuação forte da Secretaria com os 

aspectos de segurança adotados pela digitali-

zação dos sistemas.

Durante o painel também foi detalhado melhor 

o Projeto Juntos pela Segurança, uma realização 

conjunta das principais plataformas de comercia-

lização de veículos para que os interessados em 

adquirir um veículo tenham uma experiência posi-

tiva e segura dentro dessas plataformas. 

CONGRESSO

8 | Revista Fenauto 
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ESTRATÉGIA, INTELIGÊNCIA E 
CRIATIVIDADE NAS VENDAS DE CARROS 

Guga Gadelha 
Guga trouxe para a plateia o sucesso de seu 

Método G30 – um treinamento 100% online 

desenvolvido por ele mesmo, ensinando como 

vendedores de carros podem usar o Instagram, 

o Facebook, e o Whatsapp para realizar mais 

vendas.

O processo envolve estratégia, inteligência e 

criatividade para aumentar a venda de veícu-

los por meio de ações de marketing em mídias 

digitais. Guga, que sempre trabalhou com ven-

das e tem larga experiência no setor automoti-

vo, deu dicas importantes de como utilizar uma 

comunicação correta para atrair o público certo 

em redes sociais como Facebook e Instagram.
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PERSPECTIVAS PARA ECONOMIA BRASILEIRA

Samy Dana
O economista de renome, com passagens pela 

Rede Globo e Globo News, e atualmente na 

Jovem Pan, discorreu sobre vários aspectos 

da economia, sobre o complicado e caótico 

sistema de tributação dos negócios no Brasil, 

questões que impactam negativamente a pro-

dutividade dos empresários. 

Entre outras perguntas que fez à plateia, 

lançou uma para uma reflexão mais profunda, 

quando questionou sobre a produtividade do lo-

jista no gerenciamento do seu negócio. E reco-

mendou que eles analisassem seus negócios 

para avaliar se estão no caminho certo.

Confirmou que quanto mais jovem a po-

pulação de um país, maior a tendência de 

mudanças de hábitos, lembrando os partici-

pantes da necessidade de estarem atentos a 

novos conceitos, serviços e produtos. E, jus-

tamente, por esse motivo, os profissionais do 

setor automotivo devem ficar bem atentos a 

essas mudanças rápidas que estão aconte-

cendo para sobreviverem. 

CONGRESSO
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DESAFIOS E VISÕES PARA O MERCADO 
DE CRÉDITO AUTOMOTIVO BRASILEIRO 
Representantes do Banco PAN, Santander, Itaú, BV, 
Safra Financeira e C6 Bank 

O mediador do debate, vice-presidente da 

FENAUTO, Enilson Sales, iniciou a conver-

sa chamando ao palco os representantes dos 

agentes de crédito no Brasil que apoiam o setor 

automotivo: Wilson Diniz Superintendente exe-

cutivo de veículos Banco PAN. André Novaes, 

Diretor do Santander, Rodney Bernardino de 

Souza – Diretor de Negócios do Itaú Veículos, 

Celso Rocha Diretor de distribuição e Varejo do 

Banco BV, Alexandre Gil Head de Negócios e 

Produtos da Safra Financeira, e Ricardo Bon-

zo, Head de Veículos do C6 Bank.

Os participantes discorreram sobre o com-

portamento resiliente do setor, apesar de tan-

tas complicações por conta do COVID-19, da 

recuperação rápida do mesmo, da alta capaci-

dade de se reinventar, a robustez que sempre 

apresentou, deixando claro que é importante 

que suas instituições apoiem sempre os lojis-

tas desse setor.

Comentaram sobre o processo de trans-

formação importante pela qual o setor está 

passando, a mudança do comportamento do 

cliente em função da nova realidade, a gran-

de quantidade de novos aprendizados dis-

poníveis não só pelas experiências vividas, 

mas também pelo próprio evento promovido 

pela FENAUTO que traz esse conteúdo para 

os lojistas. 

Para eles, 2022 será um ano desafiador, com 

a necessidade dos bancos se redefinirem para 

acompanharem as mudanças de cenário que 

virão cada vez mais rápidas. Comentaram tam-

bém sobre os novos serviços e produtos que 

estarão disponíveis para os lojistas, estreitando 

ainda mais o vínculo com o segmento.
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CONGRESSO | 07/12

AS TRANSFORMAÇÕES NO SETOR AUTOMOTIVO: 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA 2022

Ricardo Bacellar 
O ex-executivo da KPMG apresentou importan-

tes temas do setor automotivo como o cenário 

atual da indústria para contextualizar o que a 

mídia está mostrando, ao mesmo tempo em 

que comparou essas informações, consolidan-

do-as com a pesquisa nacional realizada por 

ele para entender os elementos mais importan-

tes da transformação da indústria de veículos 

no Brasil.

Dissertou sobre a importância de entender o 

cliente e servir a ele com a melhor solução na 

compra de um veículo.

Ressaltou o momento em que os consumido-

res temeram compartilhar um veículo por medo 

da contaminação do COVID, impulsionando 

não apenas a procura por carros usados, mas 

outras transformações importantes. 

Dissertou sobre o cenário futuro do setor, a 

influência da queda de oferta de veículos zero, 

opções de mobilidade etc. e mostrou uma pes-

quisa global (incluindo o cenário brasileiro) so-

bre o comportamento dos consumidores com 

relação a intenção de compra de um veículo, 

quais os canais que atenderão melhor o con-

sumidor etc.
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O CONSUMIDOR 4.0

Arthur Igreja 
Arthur, presença sempre muito concorrida nos 

Congressos da FENAUTO, fez uma análise so-

bre o período da pandemia que nos levou para o 

caminho digital. Analisou que já fomos excessi-

vamente digitais por necessidade e que, agora, 

um novo momento surge, com a necessidade 

de mesclarmos os momentos analógicos como 

o que aconteceu no 10º Congresso FENAUTO, 

como também de mais tecnologia digital. 

Sua conclusão é que nunca mais voltare-

mos a ter os hábitos que tínhamos antes. O 

consumidor passou por um período de muita 

salvaguarda, se preservando e também pre-

servando seu dinheiro, com medo de tomar 

decisões e fazer muitas coisas. Mas, agora, 

esse mesmo consumidor, com a vacinação 

se ampliando, com mais otimismo, quer sair 

de casa, fazer suas compras, trocar de carro, 

quer conviver mais. 

Deixou como mensagem para 2022 o otimis-

mo, a força, o digital e também o presencial. 

Tudo isso, claro, combinado em um otimismo 

pragmático. Ressaltou que todos os que têm 

negócios no Brasil precisam ter uma visão de 

longo prazo, e só quem quer reagir rápido, fu-

gindo da média do mercado, irá sobreviver. 
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ENTENDENDO A PRECIFICAÇÃO DO 
MERCADO DE VEÍCULOS NO BRASIL 
Representantes da AutoAvaliar, KBB, Webmotors, 
OLX, Mobiauto, Meu Carro Novo e iCarros

Esse painel de discussões contou com a aber-

tura de Felipe Grecco, da área de relações ins-

titucionais da B3, e a mediação de Elis Siquei-

ra, Conselheiro da FENAUTO.

As empresas foram representadas por Flá-

vio Braga (AA), Fernando Augusto de Barros 

(KBB), Eduardo Campos (Webmotors), Fer-

nando Tuneles (iCarros),  Sant Clair de Castro 

Júnior (Mobiauto), Gláucia Miasaki (OLX) e Da-

niel Monteiro (Meu Carro Novo).

Felipe Grecco, representando a B3 que é a 

operadora do sistema nacional de Gravames, 

trouxe um estudo de acompanhamento de 

preços de veículos financiados. Pelo estudo 

apresentado, comparando-se o tíquete médio 

do valor financiado de outubro de 2020, com o 

mesmo mês deste ano, houve um crescimento 

de 28,8%. No segmento de autos leves, esse 

crescimento ficou em 30,1%, para pesados 

29,5% e, para motos, 17,1%.

Com isso estamos vivendo um cenário bas-

tante atípico, por conta do desarranjo ocorrido 

na produção de carros novos. O desafio é de-

terminar o ponto ótimo de estoque, ou quando 

o lojista deve parar de comprar carros com va-

lores acima da média, para garantir que a loja 

esteja com o estoque saudável.

As várias plataformas discorreram sobre sua 

metodologia de precificação e como elas cap-

turam as informações do mercado para a tabu-

lação dos valores médios.

A questão da precificação é um assunto que 

tem preocupado muito o setor, por enquanto 

positivamente, mas em algum momento, eles 

deverão se estabilizar e o mercado precisará 

se adaptar novamente a essa realidade.

CONGRESSO
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O MUNDO DIGITAL TRANSFORMANDO SEU NEGÓCIO
Representantes da OLX, iCarros, Mercado Livre, Webmotors, 
Meu Carro Novo, Mobiauto, Cox Automotive, Karvi e AutoAvaliar 

Enilson Sales, vice-presidente da FENAU-

TO atuou como mediador dos representan-

tes Eduardo Jurcevic, (Webmotors), Douglas 

Pontelle (iCarros), Sant Clair de Castro Jú-

nior (Mobiauto), Flávio Passos (OLX), Ma-

thias Fernandes Barrio (Karvi), Ana Renata 

(Cox Automotive), Daniel Nino (AA), Daniel 

Monteiro (Meu Carro Novo) e Luciano Ávila 

(Mercado Livre).

Antes de iniciado o bate papo, foi exibido 

um filme mostrando o avanço gigantesco dos 

dispositivos digitais de todos os tipos que hoje, 

em grande parte, comandam e fazem parte da 

nossa vida e negócios cotidianos. A interação 

com dispositivos digitais no trabalho, na vida 

doméstica, no lazer e em tantas outras áreas 

é tão intensa que faz com que, cada vez mais, 

busquemos experiências que elevem a nossa 

percepção sobre marcas, produtos e serviços, 

ditando uma nova dinâmica de mercado. E, 

nesse modelo, poucos sobreviverão. 

Foi nessa linha de pensamento de que, no 

mercado digital, é o consumidor quem dita as 

regras, que os executivos do painel estabele-

ceram que o desafio lançado é o as empresas 

entenderem essas novas demandas que esse 

mercado impõe, criando mecanismos qualifica-

dos para atendêlas.

A capacidade de adaptação à essa nova rea-

lidade passa pelo processo da transformação 

digital, exigindo das empresas e prestadores 

de serviços a quebra de paradigmas de mer-

cado para continuar oferecendo sempre o que 

há de melhor, agindo mais perto das pessoas, 

realinhando propósitos para uma nova cultura 

empresarial.

Em resumo, chegamos à era pós digital, a 

era OnLife.
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Ilídio dos Santos 
DESPEDIDA DO PRESIDENTE DA FENAUTO

O presidente discursou muito emocionado, in-

formando que está deixando a presidência da 

entidade depois de 22 anos à frente da mesma, 

passando o cargo, a partir de janeiro de 2022 

ao atual Vice-Presidente, Enilson Sales. 

Ilídio lembrou dos primeiros passos dados 

para a criação de uma entidade nacional, o tra-

balho intenso de visitação a todos os estados 

para os contatos e montagem de Associações 

regionais, as conquistas feitas pela entidade 

para a categoria nas duas décadas, e os sacri-

fícios pessoais que teve que fazer, abrindo mão 

do convívio de sua família, muitas vezes, para 

atender às demandas que o setor impôs.

Disse ter certeza de que a condução da FE-

NAUTO, sob a batuta de Enilson Sales, será no 

sentido da continuidade dessa trajetória de su-

cesso que a entidade vem trilhando, projetan-

do-se no setor automotivo como única repre-

sentante dos lojistas multimarcas, lado a lado 

com outros parceiros de peso. 

Agradeceu o apoio de tantos parceiros impor-

tantes que acreditaram no trabalho da FENAU-

TO e disse ter certeza de que muitas coisas 

boas ainda acontecerão nos próximos anos. 

Agora, o desafio, à frente da Diretoria da 

ANAUTOS, entidade que congrega shopping 

centers de veículos por todo o país. segundo 

Ilídio dos Santos é estruturar a entidade e fa-

zê-la crescer.

CONGRESSO
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VENDER É UMA ARTE! COMPRAR É UMA NECESSIDADE

ROSSANDRO KLINJEY 
Finalizando a parte da plenária, a palestra de 

Rossandro trouxe uma reflexão sobre como é 

que a gente trabalha a ideia de “vender” em 

nossa vida, pensando, logicamente, como um 

ser humano. 

Pela experiência que possui, Rossandro per-

cebeu que quando vamos vender alguma coisa, 

seja o que for, nós como vendedores, somos 

sempre avaliados pelo interessado em comprar. 

Ou seja, sempre não somos nós que avaliamos 

quem está comprando, e sim o inverso.

Rossandro traçou um paralelo com concei-

tos oriundos de sua área de atuação como 

psicólogo, com aspectos relevantes que in-

fluenciam um processo de vendas como: ima-

gem, atendimento, conceituação do produto, 

embalagem etc.

E por isso, devemos reconhecer que nunca 

deveremos parar de aprender com os outros 

para nos tornarmos melhores como pessoas 

em todos os sentidos. Pessoas, quando perce-

bem alguém mais capaz do que elas, se afas-

tam delas, se ofuscam. Pessoas inteligentes 

se aproximam de quem brilha e aprendem com 

elas para brilhar também. São as escolhas que 

fazemos na vida. Portanto, precisamos olhar 

com mais cuidado a forma como nos apresen-

tamos ao mundo, devendo trabalhar para de-

senvolvermos a nossa capacidade de nos re-

inventar, criando, assim, novas competências. 
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FENAUTO TV
A FENAUTO TV montou um estúdio especial 

para a cobertura completa do evento, reali-

zando entrevistas com apoiadores e painelis-

tas para ampliar a divulgação dos conteúdos, 

lançamentos e produtos que estiveram sendo 

SHOW FINAL
Com alegria e descontração, o 10º Congres-

so FENAUTO foi finalizado com um grande 

show dançante da Banda SP3, reunindo os 

participantes dos estandes, visitantes e co-

laboradores.

apresentados. Durante o evento, a FENAUTO 

TV sorteou um aparelho de TV de 50 polega-

das para quem se inscreveu no canal.

Você pode conferir gratuitamente as notícias 

do setor automotivo, entrevistas e matérias 

divertidas e diferentes acessando o canal no 

YouTube. 

Para que todos os seguidores do canal pudes-

sem acompanhar o que aconteceu de mais im-

portante durante os dois dias de Congresso Pre-

sencial, foram exibidos dois programas especiais. 

Para assisti-los, bem como os demais da longa 

série, acesse www.youtube.com/c/FenautoTV

CONGRESSO
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O CALÇADÃO DA 
CIDADE FENAUTO
Mais uma vez, o espaço reservado para a 

apresentação dos estandes dos patrocinado-

res e expositores do Congresso FENAUTO foi 

tematizado, tornando-se uma atração à parte 

das palestras.

O espaço ganhou ares de um pedaço de 

uma cidade, reunindo detalhes que chamaram 

a atenção dos visitantes, criando momentos de 

descontração e alegria nos intervalos das pa-

lestras. Pelos espaços do Calçadão, por várias 

vezes ao dia, ações de Flash Mob envolviam 

os participantes, conduzindo-os para a plenária 

quando as palestras se iniciavam. 

Os estandes presentes no evento chama-

ram a atenção pelos designs arrojados que 

apresentaram, pela tecnologia incorporada aos 

mesmos e pela sensação de acolhimento que 

proporcionaram a quem buscava informações 

e apoio para seus negócios. Confira, a seguir, a 

galeria de fotos com os estandes presentes no 

Calçadão da Cidade FENAUTO.
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Itaú - iCarros CoxAutomotive

C6 BankSantander

Banco PAN Safra

BVB3

CONGRESSO
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