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É 
com muita alegria, e como Presidente da FENAUTO, que escrevo 

este editorial, para comemorar um momento muito especial de nossa 

entidade. 

Neste ano, comemoramos duas décadas de muito trabalho, de grande 

sacrifício, de lutas em várias frentes, de viagens por todo o país, de 

reuniões e mais reuniões com lojistas, de discussões de ideias e proposições e de 

tantas parcerias com várias empresas de segmentos diversos. 

Mas, olhando agora para toda a nossa história, para tudo o que conquistamos, 

para o evento que produzimos em comemoração aos nossos 20 anos e para tan-

tos profissionais de todo o Brasil satisfeitos e felizes, só posso dizer uma frase: 

cumprimos o nosso dever!

Não é uma tarefa fácil e rápida construir uma imagem como a que construímos 

para a FENAUTO, representada pela solidez e respeito que hoje temos. 

Não é um trabalho fácil sermos reconhecidos como a entidade que representa um 

universo de mais de 48 mil lojas multimarcas por todo o país. 

Não é um desafio fácil buscarmos, todos os dias, novas conquistas para facilitar os 

negócios do nosso segmento, oferecendo oportunidades para a profissionalização 

e aprimoramento de todos. 

Como disse antes, observando todo o esforço de nossa Diretoria, equipe e colabo-

radores, só posso dizer que cumprimos o nosso dever, com alegria e satisfação, 

com profissionalismo e transparência. E, por isso, oferecemos hoje, aqui e agora, 

neste evento, o que conseguimos de melhor para o seu aproveitamento. 

Temos certeza de que as palestras serão de grande valia para o seu empreen-

dimento e que a Cidade FENAUTO, reunindo as melhores e mais importantes 

empresas e serviços do segmento, irá proporcionar a você, muitas oportunidades 

para a geração de novos negócios. 

Você também merece os nossos parabéns, pois a FENAUTO também é uma con-

quista sua!

Aprecie nosso evento e que estejamos juntos pelos próximos 20 anos.

 

Boa leitura.

Ilídio Gonçalves dos Santos
Presidente FENAUTO

EDITORIAL

Olá, caro leitor.
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VENDEDOR SNIPER 

A Fenauto e a arte de conviver

D
esde a revolução in-

dustrial, em meados 

do século XIX, que a 

palavra de ordem vem 

sendo lucro a qualquer preço, 

em todos os sentidos. Muito já se 

escreveu e falou sobre as conse-

quências nefastas dessa postu-

ra e muito ainda há que se falar. 

Notem que o erro não está na ob-

tenção do lucro, mas que ele seja 

feito a qualquer preço. O homem 

tornou-se mais individualista e 

acreditou que, com isso, gastaria 

todo seu tempo consigo próprio e 

o resultado seria lucro na certa.

Desde o final dos anos 70 e início 

dos 80 do século XX, as pessoas 

começaram a perceber que a vida 

é mais do que o lucro financei-

ro pessoal e que nem tudo que é 

bom para o capitalismo desenfrea-

damente medíocre, desenvolvido, 

incentivado e alardeado pelos nor-

te-americanos, é bom para os ou-

tros, para nós do Brasil. Nós temos 

nosso próprio jeito de ser e fazer 

as coisas, mas podemos e deve-

mos aprender com a experiência 

dos outros. Estamos todos sempre 

em formação, por isso lemos livros, 

fazemos cursos, vamos a congres-

sos, para fortalecer a ideia que de-

pendemos uns dos outros e que ou 

aprendemos logo essa lição ou es-

taremos todos fadados a um futuro 

sem muita cor e perspectiva.

Eu lia, um dia desses, uma pe-

po, e o mundo pudesse ter comida 

e beleza; quando Suirenshi des-

cobriu o segredo do fogo, depois 

de muito sacrifício pessoal, correu 

logo a dividir seu segredo com os 

demais povos, pois só assim sua 

descoberta teria sentido.

Vejam todos que não é de hoje 

que a palavra de ordem é coope-

ração e que ainda que determina-

das épocas apregoem o valor do 

individual, a verdade sempre será 

que a Terra é uma entidade coleti-

va e que nós “somos água de rios 

diferentes, mas um dia iremos nos 

encontrar num grande oceano”. 

Essa consciência de interdepen-

dência deve nos orientar a todos. 

A FENAUTO é, antes de tudo, um 

jeito de formar pessoas melhores, 

sempre prontas a doar seus bra-

ços, suas pernas, suas asas ou 

seu todo quando necessário, para 

que havendo um mundo melhor, 

possamos ser melhores também, 

cada um no seu próprio negócio.

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

quena reunião de textos sobre mi-

tologia chinesa, coisa de mais ou 

menos 4.000 anos, e no que li sur-

giu a ideia de escrever a presente 

matéria. Todos nós aprendemos 

que a sabedoria, entendida aqui 

como reunião de conhecimentos 

auferidos ao longo de uma vida, é 

característica do povo chinês ou 

dos orientais de um modo geral. É 

claro que eram estórias populares 

que ganharam força de mito e que, 

como tal, são repletas de ficcionali-

dade e elementos simbólicos, mas 

também é verdade que reproduzem 

um jeito de ver a vida que não mu-

dou até hoje. A moral chinesa para 

a criação de sua mitologia é perfei-

tamente aplicável ao que se espera 

dos profissionais para o Brasil de 

hoje e de sempre daqui para frente, 

o senso de cooperação.

Há uma perfeita: na terra dos 

homens de braços longos só era 

possível pescar em águas pro-

fundas com a ajuda dos homens 

da terra dos pernas compridas, e 

estes colhiam frutas nas árvores 

altas com a ajuda daqueles. No 

país do povo pássaro, os homens 

só tinham a asa direita e as mu-

lheres, a esquerda, o que fortale-

cia as uniões, dava-lhes sentido 

e direção; na terra dos manetas 

algo parecido. Quando Pan Gu 

criou o universo, ele teve que se 

diluir para que todos pudessem ter 

alguma vantagem ao mesmo tem-
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NOSSO MERCADO

Melhoras em ritmo lento, 
sincronicidade em alta

Os alertas e as recomendações publicadas 

pela FENAUTO, nos últimos meses, para que 

os profissionais desse segmento se pautem por 

um otimismo moderado, aliado a uma necessá-

ria cautela, mostraram estar bem sintonizadas, 

acompanhando com precisão o comportamen-

to que o mercado vem apresentando até agora. 

Na análise da entidade, o momento exige dos 

profissionais do setor uma maior sincronicidade 

nas relações com sua carteira de clientes. A reco-

mendação é trabalhar por uma maior aproximação 

com eles, buscando entendê-los melhor em suas 

necessidades e o melhor momento para oferecer 

seus produtos para satisfazê-los adequadamente.  

Para a entidade, a economia ainda poderá 

apresentar, até o final do ano, mais alguns tê-

nues e ambíguos sinais de certa melhora em 

alguns setores, desde que outros fatores, na-

cionais ou internacionais não interfiram ou atra-

palhem essa lenta evolução. 

*Esta análise é produzida em parceria entre Elis Siqueira, 
membro do Conselho da FENAUTO, e Jorge Luiz Mussolin, 
Editor da revista FENAUTO.

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

A 
FENAUTO divulgou, recentemente, 

um balanço sobre os resultados das 

vendas do setor de veículos semino-

vos e usados, nos oito primeiros me-

ses deste ano. Segundo o relatório, o segmen-

to manteve um resultado positivo de 1,1%, com 

o acumulado de vendas atingindo, em 2019, o 

volume de 9.491.190 veículos contra 9.387.122 

de 2018, o que mostra que o setor continua 

trilhando um terreno positivo, em comparação 

com os resultados do ano anterior.

A FENAUTO avalia que a economia, embo-

ra tenha apresentado alguns tímidos sinais de 

melhora, ainda não deslanchou com a desen-

voltura ideal para um período mais duradouro 

de estabilidade e geração de negócios. Ou 

seja, embora a aprovação da reforma da Pre-

vidência, o anúncio do projeto para uma refor-

ma tributária, os sinais de melhora no crédito, 

a inflação sob controle e outras medidas de 

reestruturação que o governo planeja sejam si-

nalizações importantes sobre como deverá ser 

o novo modelo da economia brasileira, deve-

-se levar em conta que os resultados efetivos 

dessas medidas só serão percebidos, em um 

espaço de tempo ainda indeterminado. Por-

tanto, sem que se tenha esse horizonte mais 

favorável ao aquecimento da economia mais 

nitidamente definido, a recomendação da en-

tidade é a de se manter a atenção na variação 

dos níveis de confiança do consumidor (além, é 

claro, de outros índices e estudos importantes 

da economia), sem que se deixe de lado um 

otimismo moderado.
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Segmento

EVOLUÇÃO DAS VENDAS (Só Seminovos e Usados)

Região

Tempo de Uso

Auto Comerciais Leves
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EDUCAÇÃO

O
ra, quem pretende se 

firmar na vida como 

um empreendedor, não 

pode simplesmente de-

sejar ser apenas o dono do próprio 

nariz. Muito pelo contrário. O suces-

so de qualquer empreendimento 

depende muito da forma como se 

gerencia o mesmo para que os re-

sultados sejam estruturados e sus-

tentáveis, planejando ações para 

fazer frente aos cenários futuros, in-

vestindo na sua própria profissiona-

lização e na de seus colaboradores 

e processos, em todos os níveis. 

Em um mundo de negócios cada 

vez mais competitivo, o empreen-

dedor precisa se valer de todas 

as armas para que seu negócio 

conquiste todas as condições pos-

síveis para competir e sobreviver. 

Se você deseja saber mais como 

isso pode acontecer, aqui vão al-

gumas dicas. Além delas, você 

poderá, também, acessar outras 

informações participando do 8º 

Congresso FENAUTO. 

OS PILARES 
DO SUCESSO 
De maneira geral, o sucesso de uma 

empresa passa pela sua profissio-

nalização que, por sua vez, precisa 

ser pensada em três níveis: investi-

mento, estratégias e pessoas.

Seu empreendimento conta, ou 

contará com os necessários re-

cursos financeiros e investimen-

tos para se manter até se firmar 

no mercado? Você sabe calcular 

o quanto precisará, o quanto terá 

de capital de giro e o controle de 

despesas e receitas? Esses as-

pectos devem ser seriamente con-

siderados para que não coloquem 

a saúde financeira da empresa em 

risco. Você não quer ser pego de 

surpresa, não é?

 A continuidade inclui os planos 

que você deve sempre ter, pre-

vendo uma possível expansão 

do negócio, ou o desdobramento 

para outros locais, o oferecimento 

de outros serviços agregados que 

O objetivo é a 
profissionalização!
NESTE ANO, O 8º CONGRESSO FENAUTO TRATARÁ A NECESSIDADE 
DA PROFISSIONALIZAÇÃO COMO UMA JORNADA PARA O SUCESSO!

10 | Revista Fenauto 



Revista Fenauto | 11

valorizem o seu produto principal, 

a extensão para serviços comple-

mentares e mesmo o processo de 

escolha para a sucessão e her-

deiros do mesmo. Você só fica fo-

cado no seu negócio ou expande 

seus planos prevendo tudo isso?

Complementando o 2º pilar é 

necessário, sempre, ter estraté-

gias definidas de ação. Nenhum 

empreendimento sobrevive sem 

planos de ação claros e estabe-

lecidos, e sem mecanismos de 

mensuração dessas ações. De 

nada adianta ter estratégias e 

planos bem elaborados se não se 

pode medir a implementação e re-

sultados obtidos com os mesmos. 

E o terceiro pilar, muito importan-

te, contempla as pessoas, pois será 

fundamental ter pessoas capacita-

das, treinadas para implementar 

as estratégias e colocar em prática 

os planos de ação que foram defi-

nidos, pois de nada adiantará um 

belo plano estratégico só no papel. 

Ele deverá ser executado!

GESTÃO E 
PROCESSOS 
Já que você é um empreendedor 

estabelecido no mercado, isso 

não significa que deve ficar sen-

tado, trabalhando sempre da mes-

ma forma, ao longo de décadas. 

Tempos modernos exigem so-

luções modernas. E, para enfren-

tar os novos desafios é 

preciso pensar seria-

mente na gestão do 

negócio como um 

todo. Seus proces-

sos de compra, 

venda, atendimento, controle de 

qualidade, atendimento pós-ven-

da, RH, financiamentos etc, con-

tam com sistemas estruturados e 

bem acompanhados?

Para que seu negócio possa 

prosperar e crescer cada vez mais, 

é vital implementar e padronizar os 

processos internos em todas as 

áreas. Faça um levantamento mi-

nucioso de como e onde esses pro-

cessos precisam ser ou implemen-

tados ou melhorados. Sem eles, 

você corre o risco de continuar 

tomando decisões com base em 

informações parciais ou distorci-

das, o que pode inviabilizar o cres-

cimento de seu empreendimento. 

ALINHAMENTO EM 
TODAS AS ÁREAS 
Qualquer empresa é formada por 

vários departamentos, cada um 

com funções específicas e bem 

definidas. Mas, isso não significa 

que essas áreas devam trabalhar 

isoladamente ou mesmo concor-

rendo entre si. 

Muito pelo contrário. O impor-

tante é que todas estejam perfeita-

mente alinhadas com os objetivos 

do seu negócio para que ele tenha 

êxito. O trabalho de cada colabo-

rador, em sua área, deve ser so-

mado e não isolado. 

Sua área de marketing atua em 

parceria com as vendas? O jurídi-

co oferece as melhores soluções 

para o seu financeiro? O suporte 

de pós-venda atende os benefí-

cios “vendidos” pela sua área co-

mercial aos clientes?

Para que essas interações entre 

as áreas de seu negócio sejam 

frequentes, objetivas e claras para 

todos, o fundamental é uma boa 

comunicação interna entre todas. 

Incentive uma “conversa amigável 

e colaborativa” entre todos os co-

laboradores e áreas, a apresenta-

ção de ideias que colaborem para 

a melhoria das rotinas, a valoriza-

ção dos colaboradores que são 

mais proativos etc. Crie ferramen-

tas que colaborem com esse pro-

cesso de comunicação interna em 

todos os níveis, facilitando o aces-

so às informações, esclarecendo 

as promoções e campanhas rea-

lizadas pela empresa e treine ade-

quadamente todos os colaborado-

res constantemente. 

Enfim, profissionalizar seus co-

laboradores, processos e produ-

tos são passos fundamentais para 

que seu empreendimento possa 

oferecer, sempre, os melhores 

serviços aos clientes. As dicas 

que demos são importantes e po-

dem ajudá-lo na construção dessa 

nova engenharia de gerenciamen-

to. Mas, se quiser mesmo ficar por 

dentro de mais ideias e dicas, as-

sista a todas as apresentações do 

8º Congresso FENAUTO. 

Por Cida Smidt, especialista 
em Business & Life Coaching 
e parceira da FENAUTO.
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CAPA

AS RAZÕES DE
NOSSA EXISTÊNCIA
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A 
FENAUTO está completando 20 

anos de existência em 2019. Hoje, 

olhando para a história que a enti-

dade construiu, analisando tantas 

lutas e importantes vitórias, e o respeito que 

a Federação conquistou em tantas esferas do 

mercado e da sociedade, a pergunta que vem 

à mente de muitos é:

• Por quais razões um pequeno grupo de 

profissionais decidiu criar uma entidade para o 

segmento e fazer frente a vários desafios em 

busca de apoio e representatividade, durante 

tanto tempo, sem esmorecer?

Bem, antes mesmo de se iniciar suas ativi-

dades começaram os desafios reais da futura 

associação. Por definição, entidades como a 

FENAUTO devem ter, por finalidade, a qualifi-

cação profissional de seus associados, a repre-

sentação política nas várias esferas de poder, 

a defesa de interesses de classe, a facilitação 

na geração de negócios parcerias e benefícios 

em geral para o setor. Para o desenvolvimento 

de todas essas propostas, toda entidade deve, 

também por princípio, ter como patrimônio ini-

cial, pessoas comprometidas com esses ideais 

propostos, realizando uma gestão eficiente, sé-

ria e transparente. 

Assim, entre os princípios básicos e necessá-

rios que sempre nortearam o processo para a 

sua formação, e guiam até hoje o seu trabalho, 

estão as seguintes proposições:

• A cooperação contínua e duradoura en-
tre empreendedores, empresas e mesmo 
entidades de vários setores afins, como um 
dos caminhos possíveis para se conquistar 
a necessária competitividade em um merca-
do cada vez mais acirrado e disputado. As-

sim, a FENAUTO sempre priorizou, por meio de 

parcerias entre players importantes de diversas 

áreas, oferecer um número maior de facilida-

des e benefícios para a geração de negócios 

para o segmento, combinando competências e 

explorando novas oportunidades para oferecer 

serviços e produtos com a devida qualidade 

para suas Associações e, consequentemente, 

o cliente final. A FENAUTO considera essen-

cial que a maior quantidade de profissionais de 

seu setor tenha acesso a informações sobre os 

temas de interesse para seus empreendimen-

tos, orientando-os, sempre que possível, sobre 

as possíveis escolhas a serem tomadas para a 

gestão profissional de seus negócios.

• A constante missão institucional de re-
presentação e defesa dos interesses dos 
profissionais de seu segmento – especial-
mente das micro, pequenas e médias em-
presas – perante as autoridades constituí-
das e à comunidade em geral. Para que essa 

representatividade fosse cada vez mais forte, a 

FENAUTO trabalhou intensamente para aumen-

tar expressivamente o número de Associações 

Regionais e lojistas por todo o país, oferecendo 

bons e diversificados serviços, visando também 

superar dificuldades comuns e gerar benefícios 

para a categoria. A FENAUTO sempre defendeu 

e continuará a incentivar o associativismo. Para 

isso, continuamente oferece a seus associados 

apoio e noções sobre a importância da união 

em torno dos interesses comuns da categoria, e 

como essa opção fortalece e ajuda na melhoria 

da competitividade e na consolidação e fortaleci-

mento do seu negócio no mercado. Nosso lema 

é: juntos somos mais fortes!

• Manter, de forma perene, o compromis-
so inegociável e inadiável da entidade em 
produzir estudos, planejamento e formas de 
implementar os meios e soluções para va-
lorizar e escoar os produtos de seus Asso-
ciados, por meio de um mercado justo e so-
lidário, como forma de aumentar a geração 
de emprego e renda para os profissionais 
de seu segmento e garantir, assim, a sua 
sustentabilidade. A FENAUTO vem se dedi-

cando à produção contínua de estudos e relató-

rios relacionados ao seu setor com o objetivo de 

ampliar as informações gerenciais à disposição 
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Muitas vezes pode-se, 
também, não ter a devida 

noção e percepção de que 
a Federação, como entidade 

representativa do segmento, 
tem sido a porta-voz de seus 

anseios junto aos governos 
municipal, estadual e federal, 

além de atuar com outras 
entidades privadas que, 

porventura, possam interferir 
nos negócios do dia a dia

CAPA

de todos, auxiliando, assim, no aperfeiçoamento 

profissional dos seus Associados.

Atuando dentro desses preceitos básicos, é 

fácil comprovar que já foram completadas duas 

décadas de um trabalho muito bem-sucedido, 

cumprindo fielmente com os principais propósi-

tos estabelecidos no princípio do desafio. Hoje 

a FENAUTO mostra-se ao mercado como a al-

ternativa para unificar a categoria, criar produtos 

e serviços para facilitar o dia a dia dos profis-

sionais do segmento de veículos seminovos e 

usados, apresentando-se à sociedade como 

uma entidade forte e representativa dessa área, 

responsável pela geração de milhares de em-

pregos, recolhimento de impostos e milhões de 

reais em transações que ativam a economia.

Hoje a estrutura da FENAUTO é composta 

por 28 Associações Estaduais que congregam 

e representam as empresas que comerciali-

zam veículos automotores seminovos e usa-

dos, com um universo aproximado de 48.500 

lojistas, 79 shopping centers de veículos multi-

marcas e 1 cidade do automóvel (Brasília-DF). 

Esses empreendedores são responsáveis por 

cerca de 14,2 milhões de transações por ano 

(base 2019), gerando um movimento de cerca 

de R$ 380 bilhões, sendo R$ 170 bilhões em 

financiamentos. Esse segmento tão importante 

da nossa economia congrega perto de 620.000 

empregados diretos e indiretos da cadeia auto-

motiva das revendas, recolhendo impostos, ge-

rando negócios e movimentando a economia. 

Depois de tantas conquistas, estamos tran-

quilos, acomodados? Claro que não!

REALIZAÇÕES EM EVIDÊNCIA
Em um universo gigantesco de milhares de profis-

sionais do setor, alguns podem não conhecer ou 

dar a devida importância à prestação de serviços 

e o trabalho, muitas vezes silencioso, que sua en-

tidade de classe vem prestando em várias frentes. 

Muitas vezes pode-se, também, não ter a devi-

da noção e percepção de que a Federação, como 

entidade representativa do segmento, tem sido a 

porta-voz de seus anseios junto aos governos 

municipal, estadual e federal, além de atuar com 

outras entidades privadas que, porventura, pos-

sam interferir nos negócios do dia a dia.

O importante é ressaltar que a FENAUTO 

vive, hoje, seu momento mais importante e es-

pecial e faz questão de mostrar isso, colocando 

sobre a mesa, suas principais realizações tanto 

no setor Institucional, no Relacionamento entre 

Entidades correlatas e também com agentes 

do mercado em vários níveis.

Como se pode ver pela simples leitura dos 

quadros da próxima página, a FENAUTO es-

treitou em muito a relação comercial e a siner-

gia com parceiros tradicionais, além de ampliar 

outras, conquistando mais espaço entre enti-

dades que, há alguns anos atrás, sequer es-

tavam no “radar” da entidade. Todo o trabalho 

desenvolvido pela FENAUTO, por meio de sua 

Diretoria e equipe profissional de colaborado-

res, em várias frentes simultaneamente, está 

convergindo para formar uma base cada vez 

mais sólida de desenvolvimento econômico e 

social de seu segmento, com o compromisso 

de alavancar o progresso da categoria em to-

dos os campos. 
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DESAFIO FENAUTO 20+20
Logicamente o mundo não é mais o mesmo 

depois de tantas transformações em apenas 

duas décadas. A velocidade das transforma-

ções surpreende até mesmo os profissionais 

e empresas mais informadas e antenadas e 

obrigam, não apenas a Federação, mas toda a 

sociedade a se adaptar aos novos desafios que 

o mercado impõe todos os dias. 

É justamente por isso que a FENAUTO consi-

dera que neste ano, não deve apenas se dedicar 

à comemoração de seu vigésimo aniversário e 

se vangloriar das vitórias já conquistadas. É, sem 

dúvida, também uma excelente oportunidade 

para lançar as bases de um novo desafio, em-

basando e motivando as ações para as próximas 

duas décadas.

A essência do Desafio FENAUTO 20+20, 

proposto a todas as Associações Estaduais 

que compõem a entidade, está baseada na di-

nâmica conhecida como Design Thinking. Essa 

técnica/dinâmica é uma forma de revolucionar 
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do que cada um dos seus Presidentes relacio-

ne, defina e implemente os principais pontos 

que gostaria que sua Associação desenvolva 

ou consolide no mercado nas próximas duas 

décadas. As propostas sugeridas serão ana-

lisadas e discutidas para a construção de um 

trabalho cada vez mais harmonioso e produtivo 

entre Associações, Federação e mercado.

Para o presidente, Ilídio dos Santos, “a ca-

minhada da FENAUTO, durante essas quase 

duas décadas, sempre foi marcada pelo inten-

so trabalho de seus profissionais para oferecer 

à categoria melhores condições para a geração 

de negócios, uma constante profissionalização, 

acesso ao conhecimento e a força e represen-

tatividade gerada pela união dos lojistas. Hoje 

já temos essas diretrizes sedimentadas em 

nosso DNA. Mas, estamos sempre em busca 

de novos desafios para transformar nossa enti-

dade, e todo o universo de profissionais que ela 

representa, cada vez mais, em uma Federação 

forte e respeitada”. 

Que venham mais 20 anos, então!

CAPA

“A caminhada da FENAUTO, 
durante essas quase duas 

décadas, sempre foi marcada 
pelo intenso trabalho de seus 

profissionais para oferecer 
à categoria melhores 

condições para a geração 
de negócios, uma constante 
profissionalização, acesso ao 

conhecimento e a força e 
representatividade gerada 

pela união dos lojistas.”

a maneira de se encontrar soluções inovado-

ras para os problemas, com soluções criativas 

focadas nas necessidades reais do mercado. 

Assim, a FENAUTO se mantém, mais uma 

vez, atual e aberta para assumir seus rumos 

em conjunto com suas bases. Ela está propon-
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Carro não, 
MOBILIDADE AUTÔNOMA

E
le vem sendo construído há anos. Ele 

está chegando pouco a pouco. A cada 

momento surge mais uma etapa, mais 

uma conquista no sentido de tornar o 

automóvel uma máquina totalmente controlada 

pela tecnologia.

O mais correto seria falar em “mobilidade au-

tônoma” em vez de carro autônomo. Por que? 

Porque o carro autônomo só existe se houver 

uma estrutura viária integrada a essa tecnolo-

gia, para dar suporte ao veículo. Para andar so-

zinho, o carro precisa ter referências no espaço 

em que está integrado: sinalização vertical e 

horizontal, placas de trânsito que sejam passí-

veis de leitura pelos sensores do carro: placas 

de velocidade, orientação etc.

A PSA deu mais um passo (ou uma acelera-

da?) no desenvolvimento da tecnologia: já em 

2017, o carro fez pela primeira vez uma passa-

gem no pedágio da rodovia, sem a presença do 

motorista. Para isso, a cabine do pedágio tinha 

que estar preparada. Sem a tecnologia em-

pregada na cabine, o carro não passaria pelo 

pedágio. Daí, conclui-se que o carro autônomo 

depende de uma rede de tecnologias aplicadas 

na via para funcionar adequadamente.

A automação, portanto, não é apenas do 

carro, mas de todo um conjunto de tecnologias 

que vai permitir a mobilidade, para a qual é 

necessária a existência de uma infraestrutura 

viária inteligente.

No estágio atual, está sendo checado como 

o carro vai se comportar diante de uma área de 

tráfego temporariamente alterada: por exem-

plo, quando houver uma obra na pista ainda 

não sinalizada pelos aplicativos de trânsito.

Outra tecnologia avaliada é a chamada 

“parada segura”, que envolve a condução do 

veículo para uma área de refúgio, caso o con-

dutor não retome o controle em uma situação 

de emergência.

Trata-se de mais uma evolução da mobili-

dade autônoma, fortalecendo a comunicação 

entre o carro e a infraestrutura rodoviária, a 

fim de ampliar o campo de ação do sistema, 

garantindo a segurança dos ocupantes, que, 

em última instância, é a principal, proposta da 

mobilidade autônoma.

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

O CARRO AUTÔNOMO NÃO ESTÁ CHEGANDO DE REPENTE

OPINIÃO
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CONVENÇÃO

A 
abertura do evento foi 

feita pelo Presidente 

Ilídio dos Santos que 

saudou a todos os pre-

sentes, parabenizando Ecio Costa 

pela sua reeleição como Presi-

dente da Alva – Associação dos 

Lojistas de Veículos Automotores 

da região de São José do Rio Pre-

to (interior de São Paulo), e reite-

rando o convite para que Regiane 

Correia, da Vimara Automóveis, 

assuma a direção da Associação 

que deve ser criada para repre-

sentar a Capital de São Paulo.

Em seguida, saudou o novo 

Presidente da AgenciaAuto-DF, 

José Rodrigues Rêgo Neto, cum-

primentando-o pelo excelente tra-

balho já que, com apenas 4 me-

ses à frente da entidade, obteve 

dezenas de inscrições para o 8º 

Congresso FENAUTO.

59ª CONVENÇÃO FENAUTO 
A FENAUTO REALIZOU A SUA 59ª CONVENÇÃO NACIONAL, REUNINDO, 
EM SÃO PAULO, OS PRESIDENTES REGIONAIS DE TODO O PAÍS 

O presidente passou a palavra 

para o Superintendente Executivo 

do Banco Pan, Wilson Diniz, que 

fez um reconhecimento do traba-

lho e parceria de longa data com 

a FENAUTO, desde 2012, agra-

decendo a oportunidade que lhe 

foi dada para trabalhar com a en-

tidade do segmento de lojistas de 

seminovos e usados. Em segui-

da, apresentou a nova logomarca 

adotada, os objetivos propostos, 

as perspectivas de expansão em 

praças, volume de contratações, 

o foco no atendimento diferencia-

do nas revendas, antecipando, 

também, algumas novidades do 

aplicativo do Banco Pan que de-

verá ser oficialmente lançado em 

breve. Wilson informou que o Ban-

co Pan deverá oferecer uma linha 

de crédito mais vantajosa para as 

lojas, com previsão para atingir 

inicialmente 1.500 estabelecimen-

tos. Previu que a economia e o 

mercado devem começar a reagir 

lentamente e que, se não houver 

nenhum imprevisto, os negócios 

poderão crescer.

Em seguida foi a vez do vice-pre-

sidente da FENAUTO, Enilson Sa-

les iniciar sua apresentação abran-

gendo todas as realizações feitas 

pela FENAUTO em vários níveis, 

e lançando o desafio FENAUTO 

20+20. “O objetivo desse desafio 

é o de que todas as Associações 

e a FENAUTO trabalhem em uma 

sintonia cada vez maior, atenden-

do as novas demandas que o mer-

cado está apresentando”. Para ele, 

a retomada do crescimento é um 

movimento irreversível e vivemos 

um momento especial que deve 

ser aproveitado. 

O quadro apresentado por ele, 
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contendo as ações realizadas pela 

FENAUTO nos campos mercado-

lógico e comercial, listou empresas 

como Cetip, AuvoAvaliar, Dena-

tran, Serasa etc, que se aproxima-

ram da Federação com a intenção 

de criar parcerias e promover ne-

gócios ao longo dos últimos anos. 

Todas elas, segundo a apresenta-

ção, enxergaram, na FENAUTO, 

a possibilidade de atingirem um 

imenso mercado em potencial, 

operando em conjunto com a en-

tidade e Associações locais para 

alcançarem o lojista final. 

A essência do Desafio FENAU-

TO 20+20, proposto a todos os 

Presidentes Regionais, está ba-

seada em uma dinâmica conhe-

cida como Design Thinking, uma 

forma de revolucionar a maneira 

de encontrar soluções inovadoras 

para os problemas, com soluções 

criativas focadas nas necessida-

des reais do mercado. Dentro do 

conceito foi proposto que cada um 

dos Presidentes relacionasse, ou 

definisse, o que gostaria que sua 

Associação conquiste ou sedi-

mente no mercado nas próximas 

duas décadas. As propostas suge-

ridas por todos, então, serão ana-

lisadas para a construção de um 

trabalho harmonioso e planejado 

entre Associações e a Federação.

Após essa apresentação, foi 

feita uma apresentação dos as-

pectos legais e jurídicos do pro-

jeto apresentado pelo Deputado 

Vinicius Farah e suas nuances, 

ressaltando que o mesmo traz 

implicações sérias para os donos 

de lojas e seus vendedores. Foi 

esclarecido que já existem pro-

jetos semelhantes (inclusive um 

elaborado pela própria FENAU-

TO), desde 2007 e 2012, além do 

último proposto em 2018, pratica-

mente com o mesmo teor, sem 

serem apreciados ou discutidos. 

Após uma análise criteriosa e pro-

funda do teor desse novo projeto, 

todos os presentes se manifesta-

ram contra o apoio do mesmo. 

Depois do almoço, foi a vez da 

apresentação do representante 

da Allianz Partners, Marcelo Silva, 

detalhando o projeto de Assistên-

cia 24 horas, realizado em parceria 

com a FENAUTO. O profissional 

detalhou os principais pontos des-

sa parceria, ressaltando as vanta-

gens financeiras que poderão ser 

obtidas, tanto pela Associação, 

como pelo Lojista, em termos de 

comissionamento e também o tra-

balho de fidelização de clientes. 

O Presidente da FENAUTO re-

forçou que esse tipo de parceria 

pode gerar receitas importantes 

para a sustentabilidade financeira 

das Associações, além de agregar 

vantagens maiores para a venda 

do veículo pelo lojista, atrair novos 

associados etc. 

Após essa apresentação, Fares 

Darwiche antecipou os palestran-

tes já confirmados para o 8º Con-

gresso, e a planta da Cidade FE-

NAUTO, lembrando que todos os 

espaços disponíveis já estavam 

comercializados, além do filme 

promocional do evento. Durante o 

Congresso será realizada uma ho-

menagem a todos os Presidentes 

Regionais e uma premiação para 

as Associações que trouxerem 

o maior número de participantes 

para o evento.  

Ao final, Elis Siqueira fez uma 

apresentação sobre o andamen-

to do projeto Renavan e os pra-

zos previstos para a conclusão 

do projeto, com a implementação 

plena do piloto em dezembro, 

em Santa Catarina, e, para os 

demais estados, em 2020. Ele 

também apresentou uma visão 

geral sobre o comportamento do 

mercado de veículos, evolução 

de vendas etc. 
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AUTOMÓVEIS

Esse é o nosso
PLANETA?

20 | Revista Fenauto 
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Alex Ruffo é jornalista, 
responsável pelo conteúdo 
da indústria automotiva 
e motorsports da Rádio 
Jovem Pan

“U
m mundo totalmente conectado, 

ávido por novidades tecnológicas, 

e que se renova com a transfor-

mação digital 4.0 na indústria.”

“Automação de veículos que, aos poucos, se 

adaptam à uma nova realidade das TIs como 

parte do processo de mobilidade urbana.” 

Antes que você pense que esse “mundo” é o 

nosso planeta Terra, não é. 

Na verdade, as aspas de abertura se refe-

rem ao mundo corporativo, onde a competitivi-

dade promove a seleção natural do ambiente 

de trabalho, através da competência, profis-

sionalismo e comprometimento do indivíduo 

com o todo.

Com tantas ferramentas de monitoramento 

de produtividade à disposição das grandes em-

presas, aqueles tão tradicionais “faz de conta”, 

ou “corpo mole”, já não emplacam mais. 

Ao invés disso, o comprometimento com 

o trabalho, e com a excelência da entrega, 

passam a ser os divisores de águas que 

separam o bom do mau profissional, a com-

petência da incompetência e o comprometi-

mento do desleixo.  

Entre o final do século XIII, e o início do sécu-

lo XIX, a revolução industrial inglesa promoveu, 

pela primeira vez, a substituição do homem 

pela máquina, e quase todos os aspectos da 

vida humana foram influenciados por esse pro-

cesso de transformação.

Existe um consenso entre historiadores eco-

nômicos de que o início da revolução indus-

trial é o evento mais importante da história da 

humanidade. Que ganhou muita força com 

a evolução tecnológica da mesma máquina, 

construída por homens, e que deixou, para um 

segundo plano, o seu criador.

Como efeito colateral desse processo evo-

lutivo, pessoas passaram a se inserir dentro 

de um contexto de massificação, e o valor 

pelo individuo foi preterido pela eficiência 

dos equipamentos.

Com a globalização, e com a guerra desenfrea-

da promovida por um planeta totalmente conecta-

do, o resgate do valor humano foi inevitável.

Hoje, o que se vê é uma nova revolução, 

onde o elemento humano e seu poder de ges-

tão, passa a ser um importante bem, indispen-

sável para o sucesso de uma empresa.

Se no passado as máquinas tomaram o lugar 

das pessoas, hoje a tecnologia passa a ocupar 

um importante espaço no ambiente de traba-

lho, como um eficiente termômetro que valora, 

precifica e mede o nível de comprometimento, 

profissionalismo e competência daquele mes-

mo elemento humano, que, há 2 séculos, pas-

sava pelo processo de massificação.

Hoje, o mundo corporativo se curva aos va-

lores do elemento humano e resgata pessoas 

que podem mostrar a sua competência através 

de atitudes, resultados e comportamento ético, 

os maiores cartões de visita da relação profis-

sional x empresa.

Disciplina, gestão do tempo, empatia, inte-

ligência emocional, foco, liderança, comuni-

cação e jogo de cintura são apenas alguns 

dos acessórios que ainda não fazem parte da 

instalação de fábrica, das máquinas, nem na 

versão digital 4.0 da nova revolução da indús-

tria conectada.
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Santander Financiamentos comemora 
1 ano do lançamento do + Fidelidade

DURANTE O 1º ANO, O 
PROGRAMA DE FIDELIDADE 
TRIPLICOU A QUANTIDADE 

DE BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS 
PARA LOJISTAS

GOLD PLATINUM BRONZE SILVER 

A 
Santander Financiamentos come-

mora este mês um ano do lança-

mento do + Fidelidade, programa 

de fidelidade voltado aos clientes 

lojistas credenciados (veículos). No programa, 

os parceiros contam com benefícios e vanta-

gens conforme seu vínculo com o grupo San-

tander. O cliente recebe pontos que os classi-

fica em quatro categorias: Bronze, Silver, Gold 

ou Platinum. 

Os benefícios variam de acordo com a pon-

tuação atingida pela loja ao final de cada mês, 

como por exemplo: descontos para realização 

de anúncios na Webmotors; direcionamento de 

clientes finais com grande propensão à com-

pra; resgate de produtos e materiais de ponto 

de vendas; participação em feirão;  e inclusive 

a possibilidade de negociar taxas de juros ofe-

recidas a clientes finais específicos. 

“Desde o lançamento do +Fidelidade tripli-

camos a quantidade de benefícios. Este tipo 

de iniciativa reforça nosso posicionamento de 

estar ao lado do lojista, contribuindo para seu 

crescimento e desenvolvimento”, afirma André 

Novaes, diretor da Santander Financiamentos.

Atualmente, mais de 14 mil lojistas partici-

pam do programa, sendo 63% considerados 

como vinculados (Gold ou Platinum). “Acredi-

tamos que até final de 2020 contaremos com 

mais 20% de clientes vinculados. Para isso, a 

Santander Financiamentos segue inovando e 

investindo em benefícios e diferenciais para o 
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Consigo, através do programa + Fidelidade, fazer 
a gestão da minha carteira de financiamentos, 
acompanhando semanalmente meu Share, ver como 
estão meus indicadores de seguro proteção financeira 
e consequentemente onde estou e onde quero 
chegar: ser Platinum para gozar de todos benefícios do 
programa de uma forma simples e transparente, algo 
que não encontro nos outros parceiros. Conto ainda com 
benefícios exclusivos, como desconto nos produtos da 
Webmotors, pagamento com gravame e negociação 
de taxas, que já me trouxeram inúmeros benefícios”, 
afirmou Rogério Gonzales da Start Garage.

“

“

negócio dos lojistas”, acrescenta Novaes. 

Por conta dos resultados apresentados até 

aqui, o programa será estendido para o seg-

mento de Bens & Serviços - móveis. 

Além disso, a frente de atuação do progra-

ma, destinada ao segmento de veículos, prevê 

expansão do programa, passando a oferecer 

benefícios também para concessionárias.

Para mais detalhes procure um gerente de 

relacionamento Santander Financiamentos ou 

acesse cockpit.webmotors.com.br, usando seu 

login Webmotors.        
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JURÍDICO

Chega de Carimbo, 
chega de burocracia sobre o 
cidadão que precisa trabalhar

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

O 
Brasil, pequeno e sub-

desenvolvido, é aque-

le que emana dos ga-

binetes dos políticos 

que buscam apoiar projetos de 

lei que vão simplesmente ajudar, 

não ao País, mas aos próprios in-

teresses dele detentor de manda-

to que lhe foi outorgado pelo voto 

popular. Lamentável que, neste 

mundo moderno em que se bus-

ca a simplicidade no viver, apare-

çam essas figuras que, junto com 

seus mentores, tentam criar mais 

cartórios e assim, com áurea de 

legalidade, obter um ganho fácil 

de dinheiro retirado dos bolsos do 

cidadão que somente pretende 

ganhar a vida honestamente.

Não bastasse a indevida inter-

ferência do Estado na individuali-

dade das pessoas que precisam 

trabalhar de pronto, pois nem 

emprego elas conseguem para 

uma vida digna, desponta um 

grupo de “espertos” querendo se 

locupletar com a criação de um 

reduto que vai ativar um núcleo 

político para satisfação de seus 

diretores/criadores. 

A nova aberração nesse sen-

tido é o que pretende um certo 

deputado, apresentando ao Con-

gresso Nacional, um Projeto de 

Lei regulamentando o exercício 

da profissão de Vendedor de Veí-

culos Automotores, a criação do 

Conselhos Federal e dos Conse-

lhos regionais dos Vendedores de 

Veículos Automotores, além de 

outras providências.

Conselhos que ninguém sabe 

para que servem e que não de-

fendem de forma adequada os 

interesses e direitos de seus as-

sociados. Juntam-se meia dúzia 

de pessoas e criam-se órgãos da 

administração indireta, cujo prin-

cipal objetivo é arrecadar contri-

buições e anuidades, mensali-

dade, taxas disso e daquilo para 

manter essa capitania. 

“Assim, o Brasil além do país 

dos impostos”, é também o país 

dos conselhos profissionais. 

Os “legisladores” abraçam 

qualquer grupo de pessoas que 

acenam com a possibilidade 

de regulamentar uma atividade 

qualquer para inseri-la na par-

te final do artigo 5º, inciso XIII 

da Constituição. Se o profissio-

nal autônomo o tal registro não 

possuir, vem lá o artigo 47 da 

Lei das Contravenções Penais, 

contida no Decreto-lei 3.688/41. 

O profissional passará a ser um 

contraventor da lei.

O País precisa, urgentemente, 

tornar independente a decisão 

empreendedora do cidadão. Dei-

xem-nos trabalhar e deixem que 

os próprios profissionais fiscali-

zem suas atividades. Chega de 

governo, em qualquer esfera, in-

terferindo no dia-a-dia do cidadão.

A profissão de vendedor, seja de 

que segmento for, não existe se ti-

ver que dizer amém a um conse-

lho profissional, que vai engessar 

a sua liberdade de agir mediante 

uma coerção legal.

Basta! É hora de fazer valer o 

sagrado princípio constitucional 

da impessoalidade, – também 

conhecido como princípio da 

igualdade. É descrito na Consti-

tuição Federal, no caput do arti-

go 5º: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...” 

Isso significa que a Adminis-

tração Pública, direta ou indireta 

(Conselhos Profissionais), não 

pode atuar visando prejudicar ou 

beneficiar determinadas pessoas, 

pois o interesse público deve sem-

pre prevalecer. 
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Mercado de Veículos 
e seus desafios

A
pós muito tempo atrelado a modelos 

tradicionais de aquisição, os desa-

fios da mobilidade urbana começam 

a se impor provocando sensíveis 

mudanças que requerem uma cautelosa, po-

rém realística, análise por parte dos revende-

dores de veículos novos e usados.

Com trânsito caótico, dificuldades de estacio-

nar e uma visão mais ecológica dos consumi-

dores, as questões de uso dos veículos passa-

ram a ser encaradas de uma forma diferente.

O “compartilhar” entrou na pauta do consu-

midor com uma reflexão sobre o uso dos trans-

portes coletivos, o transporte compartilhado e 

a alternativa de uso temporário e dos veículos 

de aplicativos.

Também entrou na pauta uma “nova” possi-

bilidade de uso do carro sem que a sua posse/

propriedade fosse uma necessidade. As assi-

naturas, ou aluguéis de longo prazo.

Tentaremos abordar estes temas de frente 

e com coragem. Sem fugir da realidade e dos 

riscos que possam vir a causar em nosso mer-

cado (comércio de veículos).

A princípio, estas alternativas podem parecer 

um princípio de desastre para o nosso negócio, 

visto que ao utilizarmos estas novas formas de 

compartilhamento e uso sem posse, a tendên-

cia seria a da redução drástica do volume de 

compra e venda de autos.

Parece lógico pensar que: se as pessoas vão 

usar mais transportes coletivos ou compartilha-

dos, deixarão de adquirir veículos para seu uso. 

E, se vão apenas usá-los, não vão adquiri-los. 

O alarme toca e, antes que todos saiam cor-

rendo, vamos aliviar esta tensão.

Recentemente em um auditório lotado no co-

ração da cidade de São Paulo, com 96km de 

linhas férreas, fiz 3 perguntas: Quem no audi-

tório tinha carro? Quem já havia usado o Uber 

ou outro aplicativo? E, quem havia vindo até a 

palestra de trem ou metrô?

Notem que as perguntas foram feitas na 

maior e mais desenvolvida cidade do país, para 

uma audiência altamente esclarecida sobre 

ecologia e altamente impactada pelos transtor-

nos do trânsito.

Para as duas primeiras perguntas, mais de 

90% das respostas foram positivas. E para a 

última, apesar de estarmos a uns 150m de uma 

estação de metrô apenas uns 25% haviam usa-

do o transporte para chegar até a palestra.

Talvez esta pesquisa não seja um modelo 

estatístico tão sofisticado e, provavelmente, 

alguns vieses podem ter influência na análise. 

Mas a realidade é que, apesar de existirem vá-

rias novas possibilidades de deslocamento, os 

indivíduos tinham seus carros na rua, no esta-

cionamento ou nas suas garagens. 

Se abordarmos o transporte de massa como 

uma ameaça, quero lhes dizer que: Apesar 

do metrô ter nascido na Inglaterra em 1863 

(156 anos atrás) apenas 5 cidades brasileiras 

(São Paulo/Rio/Recife/BH e Fortaleza) pos-

suem este meio de transporte e ainda assim, 

apenas São Paulo tem uma rede conectada 

com outros trens urbanos atingindo apenas 

alguns bairros.

TERMÔMETRO 
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NOSSO MERCADO

Por Enilson Sales, 
Diretor Vice-Presidente 
da FENAUTO

Para tranquilizá-los ainda mais, informo que 

apenas 9 cidades brasileiras possuem linhas 

de VLT com uma distância média percorrida 

de menos que 20km. Não estou comemorando 

esta nossa realidade de dificuldade de trans-

portes, mas trazendo estes dados para colocá-

los longe da histeria da mídia que adora pinçar 

novidades e colocá-las como se fossem a rea-

lidade brasileira.

Apenas para passarmos a outros tópicos, dei-

xo vocês com a informação real de que o Brasil 

possui 5.570 municípios. Então, 0,0008% des-

tes são assistidos por uma rede de metrô que 

ainda não os atende. Ou, 0,0016% das cida-

des são atendidas por uma curtíssima rede de 

VLTs. Vamos agora ao mundo dos transportes 

de aplicativo.

Vocês sabiam que em julho de 2019 o Uber, 

transporte de aplicativo mais conhecido do 

mundo e pioneiro nesta nova modalidade, está 

presente em apenas 100 cidades brasileiras? 

Lógico que as 100 mais populosas. 

Mas, sabiam também que eles não se fazem 

presentes em 46 restantes cidades do Brasil 

com população entre 100 a 500 mil habitantes?

Pelo amor de Deus, isto não é uma crítica ao 

Uber ou aos aplicativos. Eu os uso e, com al-

guma frequência. Também usei e uso Táxi e 

continuo tendo o meu carro e usando ele.

Alguém já pensou que táxi existe há um tem-

pão e, nunca ameaçou o comércio de veículos?

Chegamos a mais recente “ameaça”. Os veí-

culos “por assinatura”.

A proposta é: Não compre um carro. Pague 

uma mensalidade e use-o por um período. Ao 

final, troque-o por um outro novo e assim su-

cessivamente.

Ora, o que acontecerá com o veículo que 

você usou? Vai sumir? Vai ser desmanchado? 

Não. Ele vai para o mercado.

Talvez esta modalidade ameace o merca-

do de novos. Com certeza algum impacto 

terá. Mas estes bens retornarão ao mercado 

assim que forem devolvidos na troca por um 

outro novo.

Supondo que esta nova modalidade de “aqui-

sição temporária” pegue. Teremos impactos no 

mercado, sim. O impacto frontal será no merca-

do de novos. E arranhões podem sobrar como 

excesso de oferta, etc.

Mas, não vamos esquecer, que estes “alu-

guéis” vêm com uma série de “penduricalhos” 

embutidos em seu preço mensal. Seguro, em-

placamento, revisões, manutenção, estacio-

namentos/pedágios, etc, além da margem da 

empresa que os aluga. Afinal ela precisa arcar 

com os custos do estoque e venda dos devolvi-

dos. Acrescido obviamente do seu lucro, mais 

do que justo.

Ah! Quase esqueci. Ainda tem um limite de 

quilômetros que você deve respeitar, senão pa-

garás um adicional por quilômetro extra. 

Quer dizer que este negócio está fadado ao 

fracasso? Não. 

O mercado americano, bem mais maduro 

que o nosso, tem uma frota de 242 milhões de 

veículos. Um e meio habitante por carro. Aqui 

a nossa frota gira em torno de 44 milhões e a 

relação é de 4,7 hab./veículo. 

O mercado de usados vai passar por trans-

formações. O de novos, já passa. Mas o comér-

cio de veículos num país de 8,5milhoes de km2 

não está nem perto de ser extinto ou de ser um 

mau negócio.

Durmam bem.
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FENAUTO PELO BRASIL

Renave em 
Discussão 

Aconteceu, em São Paulo, 

em agosto, um encontro do 

grupo de trabalho do Renave, 

composto por representantes dos 

Detrans, Denatran, Serpro, FE-

NAUTO, Anfavea e Fenabrave. 

Representando a nossa 

entidade estiveram presentes 

Elis Siqueira e Luís Fernando 

Azevedo, membro da equipe 

técnica da Federação para o 

projeto Renave.

Parceria com a Allianz Partners 

A Allianz Partners e a FENAUTO realizaram mais um encon-

tro para avançar no projeto de Assistência 24 horas e As-

sistência Estendida que vem sendo estudado pelas entidades.

Ricardo Sardagna visitou a FENAUTO para finalizar o projeto 

de parceria para uma garantia estendida.

Já Fábio Lucato, Felipe Machado e Marcelo Silva (Allianz 

Partners) se reuniram com a FENAUTO para dar continuidade 

à ideia ao Projeto de Assistência 24 horas.

FENAUTO e ABAC se reúnem

A pedido de alguns presidentes regionais da FENAUTO, Ilí-

dio dos Santos, e o Presidente Executivo da ABAC, Paulo 

Roberto Rossi, se reuniram na sede da Federação. O objetivo 

do encontro foi o de solicitar o apoio da ABAC junto à alguns 

consórcios, no sentido dos mesmos agilizarem os processos, 

assim como os pagamentos aos lojistas, quando do uso da 

carta de crédito para a compra de veículos.

O Sr. Rossi prometeu interceder junto aos seus Associados 

para que possam atender as solicitações, buscando uma res-

posta rápida para a FENAUTO.
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Workshop Jurídico e Contábil

Palestra sobre Liberdade Econômica
para instituir uma Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica, estabelecer garantias 

de livre mercado, fazer uma análise de impac-

to regulatório, entre outras medidas. Entre os 

objetivos propostos pela MP estão a geração 

de empregos, o crescimento da economia e o 

incentivo ao empreendedorismo.

Na foto, da esquerda para a direita, João 

Batista Simão - Vice Presidente da Fenabrave, 

Deputado Jerônimo Goergen e Alvaro Rodri-

gues Presidente do Sincodiv.

O Presidente da FENAUTO, Ilídio dos San-

tos, participou, em São Paulo, da palestra 

“Propostas da Medida Provisória 881/2019, 

promovida pelo Sincodiv - Sindicato dos Con-

cessionários e Distribuidores de Veículos no 

Estado de São Paulo, por intermédio de seu 

Presidente Álvaro Rodrigues, com a presen-

ça do Deputado Federal Jerônimo Goergen 

(PP-RS), relator da Medida Provisória 881, que 

trata da Liberdade Econômica. 

A MP da Liberdade Econômica foi criada 

A Assovemg planejou e realizou, em agosto, 

em sua sede, um workshop para a atuali-

zar os lojistas sobre os mais recentes aspectos 

da área contábil e tributária. 

O evento contou com três especialistas 

como palestrantes, além da abertura feita pelo 

jornalista Boris Feldman, referência nacional 

no assunto mercado automotivo.

Mais de 90 lojistas estiveram presentes ao 

evento onde foram abordados temas como o 

Sistema Sped, mudanças trazidas pela Nota 

Fiscal eletrônica, tipos de regime tributário, 

compliance, como reduzir IRPJ e CSSL de 

forma segura e IPVA: isenção temporária de 

benefícios das locadoras. 

Após o evento, a Associação ofereceu um 

coquetel aos presentes. 
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EM FOCO

Evento e encontro em Brasília 

O presidente da FENAUTO, Ilídio dos Santos, esteve em 

Brasília, em 1o de julho, representando a entidade na 

cerimônia de assinatura das novas portarias que regulamentam 

o procedimento de chamamento dos consumidores (recall) no 

país. O evento contou com a participação dos Ministérios da 

Infraestrutura e da Justiça e Segurança Pública.

Aproveitando sua estada em Brasília, o presidente da 

FENAUTO visitou a Associação local.

Na foto, abertura oficial do evento

Ilídio dos Santos e Carlos Magno da Silva Oliveira, 
Coordenador Geral do DENATRAN

FENAUTO presente 
no “Selo Maior Valor 
de Revenda”

A FENAUTO esteve representada na entrega 

dos premiados do “Selo Maior Valor de Re-

venda”, por Fares Darwiche, da área de marketing 

da entidade. O selo certifica os carros, motos e 

caminhões que menos perdem valor na hora da 

revenda. O Selo é plenamente reconhecido pelo 

mercado, utilizado por montadoras e importadores 

em sua comunicação com o mercado e em campa-

nhas publicitárias.
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Assovemg 
se reúne 

A Associação dos Revendedo-

res de Veículos no Estado 

de Minas Gerais - ASSOVEMG - 

recebeu a visita do Presidente da 

FENAUTO, Ilidio dos Santos.

O encontro reuniu dezenas 

de profissionais locais que 

puderam se atualizar sobre as 

últimas ações desenvolvidas 

pela Federação, além de serem 

convidados a participar do 8o 

Congresso, em outubro.

Na foto, abertura oficial do evento

Rodolpho Gamberini 
será o MC do 
8º Congresso 

O jornalista e apresentador Rodol-

pho Gamberini foi anunciado como 

Mestre de Cerimônias do 8o Congresso 

FENAUTO. Gamberini conta com uma 

grande experiência jornalística, já tendo 

atuado na Rede conta com uma grande 

experiência jornalística no ramo automobi-

lístico, tendo já atuado na Rede 

Globo de Televisão como 

apresentador de telejornais 

como Bom Dia Brasil e Bom 

Dia São Paulo, na TV Cultura 

no programa Opinião Nacio-

nal e na TV Record, no Pro-

grama Domingo Especial 

e outras emissoras como 

SBT e Rede TV! 

Atualmente, o jorna-

lista, depois de sair da 

TV Gazeta, atua em um 

programa próprio no Youtube 

chamado “O Planeta Azul”.

Panorama do Mercado de 
Veículos - Desafios e Certezas

O vice-presidente da FENAUTO, Enilson Sales, repre-

sentou a entidade no evento Panorama do Merca-

do de Veículos - Desafios e Certezas, promovido pela 

ACREFI. Na foto, momento do debate com a Fenabrave 

(representada pelo seu VP, Jr Andretta) e a Anfavea (com 

o seu presidente Luís Carlos Moraes).
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Você liga, a FENAUTO atende! 

Já está operando o Call Center, disponibilizado pela     

FENAUTO para atender quem ainda tem alguma 

dúvida, ou deseja maiores detalhes de como participar do 

nosso 8o Congresso.

A Central também realizará ligações para potenciais inte-

ressados em participar do evento.

Para melhor atender os interessados que queiram parti-

cipar do 8o Congresso, em uma simples ligação telefônica 

poderá ser feita a Inscrição para o evento de forma rápida e 

sem complicações.

Confira o Call Center pelos telefones: (11) 4119-8586 / 

2533-7532 / 2592-2326 ou, se preferir, pelo e-mail: con-

gresso@fenauto.org.br

Visita à Anfavea 

O presidente da FENAUTO, Ilídio dos 

Santos e Elis Siqueira fizeram uma 

visita de cortesia à Anfavea.

A visita foi a convite do novo presidente 

recém empossado, no sentido de estreitar 

ainda mais os laços de amizade e coopera-

ção, prosseguindo com as parcerias entre 

as entidades. 

Na foto, da esquerda para a direita, Ilídio 

dos Santos, Luiz Carlos Moraes, presidente 

da Anfavea, Aurélio Santana, diretor execu-

tivo da Anfavea e Elis Siqueira.

EM FOCO

Acrefi visita 
FENAUTO

A FENAUTO recebeu a visita 

do Sr. Antonio Augusto de 

Almeida Leite (Pancho), respon-

sável pelas Relações Institucio-

nais da Acrefi. O objetivo da visi-

ta de cortesia foi o de reafirmar 

a boa relação entre as entidades 

que existe há anos

Visita à Agenciauto MT 

O presidente da FENAUTO esteve reunido com a 

diretoria da Agenciauto MT. Na foto, junto com o Pre-

sidente, Kleiber Luís José da Silva – Dir. Administrativo; 

Walmor Marche-sin – Conselho Fiscal; Jussara Marchesin 

– Gerente Administrativa; Ezimara dos Santos Rodrigues 

– Gestora Comercial e Inuí Maru Rodrigues Schroeder – 

Gestor Administrativo.
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EM FOCO

Agenciauto/DF em evento

A Associação das Agências de Automó-

veis do DF – Agenciauto-DF, realizou 

um evento com a presença de mais de 50 

empresários, para divulgar as atividades que 

pretende implementar, além de fazer notar a 

importância do associativismo para uma repre-

sentação forte do segmento.

O Presidente da entidade, José Rodrigues 

Rego Neto, recebeu os convidados agrade-

cendo o apoio que vem tendo dos associados 

e parceiros comerciais. Em sua apresenta-

ção, afirmou que “sozinhos não somos nada, 

mas juntos somos uma fortaleza e, para isso, 

temos que ter representatividade, e é pra isso 

que a Agenciauto está aqui. para defender 

nossos interesses.”

Durante o evento, o presidente resumiu as 

realizações já feitas em seu mandato como o 

incremento das relações com bancos parcei-

ros, reorganização dos arquivos, a prestação 

atualizada de contas, o sistema de gestão de 

associados, a troca de toda sinalização visual 

da entidade, novos computadores de última 

geração, o sistema de câmeras full Hd e o 

sucesso do Selo de Confiabilidade.  

Após a sua apresentação, todos foram con-

vidados para um coquetel de confraternização.

36 | Revista Fenauto 
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Road-Show pelo Brasil 

Em maio, o presidente da FENAUTO, Ilídio 

dos Santos esteve presente em mais uma 

etapa da série de road-shows da Webmotors. 

Desta vez o encontro foi realizado no Hotel 

Windsor, em Brasília.

Na foto, da esquerda para a direita, Denis 

Ferro Jr., CEO Santander Auto, José Rodri-

gues Rêgo Neto, presidente da Agenciauto 

DF, André Novaes, Diretor do Santander 

Financia-mentos, Ilídio e Luiz Fernando Diniz, 

Diretor de Produtos Webmotors.

Já em agosto, aconteceu mais uma edição 

dessa série de Road Shows, quando, nova-

men-te, a FENAUTO esteve representada pelo 

seu Presidente, Ilídio dos Santos, no hotel 

Royal Palm Plaza, em Campinas.

Esse evento contou com a participação de 

mais de 200 lojistas da região.

ABLA em visita à FENAUTO

Na foto, da esquerda para a direita, Ilídio dos Santos e Paulo Miguel Jr.

O presidente do Conselho 

Nacional da Associação 

Brasileira das Locadoras de Auto-

móveis - ABLA - Paulo Miguel Jr. 

se reuniu com a presidência da 

FENAUTO, em sua sede.

A Federação procurou a ABLA 

para que as duas entidades 

possam buscar soluções que 

atendam aos dois segmentos, na 

questão da comercialização de 

veículos usados.
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