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EDITORIAL

Olá, caro leitor.

E

screvo mais um editorial com muita satisfação e alegria, fazendo uma
breve retrospectiva do que foi o ano de 2019. Com certeza, foi um ano
muito especial para a FENAUTO, já que crescemos mais e demos
sequência à programação de atividades que celebraram nossos 20
anos, com a realização da 8ª Edição do nosso Congresso.

Nosso evento reuniu um público de 2.200 profissionais não apenas nas palestras apresentadas, mas também na visitação à feira de negócios que aconteceu
paralelamente. Quem esteve presente ao 8º Congresso FENAUTO, e assistiu às
suas apresentações, se informou mais sobre a importância da profissionalização
do setor.
De toda a extensa programação apresentada no evento, os dois painéis realizados, que reuniram os principais players envolvidos no comércio eletrônico de
veículos, e o atual cenário do mercado de crédito, agradaram demais o público.
A fórmula, que reuniu os principais players do mercado, se revelou uma maneira
inédita e interessante para a discussão de assuntos relevantes para o setor.
Paralelamente, a nossa feira de negócios, conhecida como “Cidade FENAUTO”,
contou com uma área de exposição de mais de 7 mil m2 de estandes e serviços,
com a participação das maiores empresas do setor automobilístico. Repetindo o
sucesso do ano passado, ela adotou a formatação de avenidas e ruas, serviços
e atrações normalmente encontradas no ambiente urbano, oferecendo oportunidades para a troca de conhecimento e experiências entre os participantes. Para a
edição de 2020, a “Cidade FENAUTO” deve ocupar uma área de 10 mil m2.
Outro fato importante que ocorreu no final do ano passado foi o lançamento do
Projeto Renave no estado de Santa Catarina, com a participação de nossa entidade como idealizadora do mesmo. Ficamos muito satisfeitos por ver esse nosso
projeto ganhar força e extensão, já que, neste ano, ele deverá ser estendido para
todo o país.
Avaliando a nossa trajetória, para tudo o que conquistamos, para o evento que
produzimos, para o sucesso do Renave e como ele poderá beneficiar a todos, por
todo o trabalho que realizados e que muito nos orgulha, só posso dizer: cumprimos
o nosso dever!
Agradeço o apoio que recebemos de todos os colaboradores, apoiadores e entidades coirmãs e reforço que iremos continuar trabalhando muito em 2020 para
repetir e ampliar todos os sucessos que aconteceram em 2019. O Congresso FENAUTO é uma realização da FENAUTO, com Organização da Procópio Ferraz e
montagem da NCR.
Boa leitura e um bom ano para todos!
Ilídio Gonçalves dos Santos
Presidente FENAUTO
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VENDEDOR SNIPER

Em 2020, as
coisas certas
no lugar certo
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D

iz uma lenda árabe,

os cílios são para proteger meus

Façam planos, tenham sonhos

que uma mãe e seu

olhos do vento e da areia das

de modernização e crescimento

bebê camelo, estavam

tempestades.

e, mais do que isso, de adap-

parados, pensando na

vida, à toa, quando de repente o
filhinho perguntou:
— Mãe, por que os camelos têm
corcovas?

— Perfeito, disse-lhe a mãe.

tação aos novos tempos. Não

— Mãe, então o que é que es-

se esqueçam, no entanto, que

tamos fazendo aqui no Zoológico?

quem compra carros são pes-

Moral da história: não há ferra-

soas e as preocupações dos

mentas de controle gerencial, nem

lojistas deveriam estar voltadas

— Bem, meu filho, nós somos

pessoal preparado, nem treina-

para isso. Esse mundo 4.0 que

animais do deserto, precisamos

mentos ou associações para pro-

anunciam não chegará da noi-

das corcovas para reservar água

tegerem o seu negócio, se estiver

te para o dia. O que vejo é que

e por isso mesmo somos conheci-

com tudo certo, mas fazendo a

cada vez mais, os lojistas estão

dos por sobreviver sem água.

coisa errada.

preocupados com o tipo de carro

— Certo, e por que nossas per-

Ninguém pode defender melhor

do futuro e estão se esquecendo

nas são longas e nossas patas ar-

o seu negócio, do que você mes-

de fazer a lição de casa com as

redondadas?

mo. Faça cursos, mas aplique na

pessoas no presente.
Coloquem

as

preocupações

— Filho, certamente elas são

prática, não guarde na sua cabe-

assim para permitir caminhar no

ça; compre ferramentas, mas trei-

certas no lugar certo. Produto cer-

deserto. Sabe, com essas pernas

ne seu pessoal para usá-las, elas

tificado e atendimento de qualida-

longas, eu mantenho meu corpo

sozinhas não podem fazer nada

de nunca vão sair de moda, não

mais longe do chão do deserto,

por você; não espere as pessoas

importa quão disruptivo seja o fu-

que é mais quente que a tempera-

notarem a sua empresa, crie dife-

turo. Atenda direito, seja correto,

tura do ar, e assim fico mais longe

renciais competitivos (certificação

mantenha um estoque com força

do calor. Quanto às patas arre-

do seu produto e da sua loja em

de giro, compre bem para vender

dondadas eu posso me movimen-

tempos incertos é a segurança

bem e, sobretudo, dê atenção

tar melhor devido à consistência

que muitos clientes buscam; aten-

verdadeira aos seus potenciais

da areia. - disse a mãe.

dimento de qualidade por vários

compradores. Esse segredo de

— Certo! Então, por que nos-

canais, está totalmente alinhado

2020, parece que era o mesmo

sos cílios são tão longos? De vez

com o tempo e o tipo de clientes

de 1920. Confiança e honestida-

em quando eles atrapalham mi-

que estão surgindo).

de são valores e valores são per-

nha visão.

Os compradores de carro estão

— Meu filho, esses cílios longos

mudando muito mais rapidamen-

e grossos são como uma capa

te, do que a modernidade dos

protetora para os olhos. Eles aju-

lançamentos é capaz de acom-

dam na nossa proteção quando

panhar. Esse, no entanto, é um

somos atingidos pela areia e pelo

problema para Anfavea, não dos

vento do deserto. - respondeu a

lojistas de seminovos. Eu noto

mãe com orgulho.

as pessoas certas cada vez mais

— Tá. Então a corcova é para

com as preocupações erradas.

armazenar água enquanto cru-

John Lennon disse que a vida é

zamos o deserto, as pernas para

aquilo que acontece enquanto a

caminhar através do deserto e

gente faz planos.

cebidos, não explicados.

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

Uma recuperação paulatina
COMPORTAMENTO DO SETOR PARECE
APONTAR PARA RECUPERAÇÃO EM 2020

N

o começo deste ano, a FENAUTO

veículos negociados no ano passado via CDC,

publicou o resultado das vendas do

Crédito Direto ao Consumidor, ou leasing, 3,8

segmento de seminovos e usados

milhões envolveram usados, com uma alta de

em 2019. Segundo o relatório, as

12,4% em comparação com 2018.

vendas ficaram positivas em 2,2% em comparação com 2018.

Com todos esses fatores, e com o crescimento
que vem sendo apresentado pelo setor de veí-

Esse resultado soma-se à sequência de oito

culos seminovos e usados, a FENAUTO enten-

anos consecutivos de resultados positivos na

de que um cenário um mais favorável pode ser

venda de veículos seminovos e usados. Os

percebido para 2020. No entanto, a Federação

dados apresentados em dezembro, em com-

ressalta que é necessário manter a atenção à

paração com o mês de novembro, tiveram um

variação dos níveis de confiança do consumidor

crescimento de 6%, com a venda de 1.292.174

para os próximos meses, fator preponderante

veículos nesse mês, contra 1.219.289 em no-

para a movimentação da economia.

vembro. O setor teve um desempenho positi-

Para 2020, vale destacar, ainda, mais

vo de 0,8% em comparação com dezembro de

dois pontos:

2018. No resultado geral, o ano de 2019 fechou

• O início da implementação do Projeto RENAVE

com um total de 14.592.691 veículos comercia-

(que está em piloto no estado de Santa Cata-

lizados contra 14.275.382, em 2018.

rina), e que deverá ser expandido para novos

Durante o 8º Congresso FENAUTO, os ex-

estados ainda neste ano. Essa ferramenta deve-

positores que se apresentaram no Painel sobre

rá auxiliar na facilitação dos negócios e melhor

Crédito relacionaram uma série de fatores que

atendimento aos compradores e vendedores.

estão movimentando, gradual e paulatinamen-

• A recuperação apresentada nas vendas dos

te, a economia brasileira. Foram citados como

veículos zero quilômetro, já que ela é essencial

argumentos a inflação sob controle, a diminui-

para o crescimento do setor de usados.

ção do número de desempregados (mesmo
que ainda incipiente), as reformas propostas
pelo Governo Federal que foram aprovadas e

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

outras que estão ainda em processo de estudo,
e, especialmente, o crédito das principais instituições financeiras para aquecer o consumo.
Um outro dado importante, que mostra a força do setor, foi o divulgado pela B3, empresa
responsável pelo SNG, Sistema Nacional de
Gravames, que reúne o cadastro das restrições
financeiras de veículos dados como garantia
em operações de crédito em todo o Brasil. A
entidade divulgou que, em 2019, do total de

Elis Maurício Siqueira é
membro do Conselho da
FENAUTO, responsável pela
área de dados, informações
e estatísticas da Federação.
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EVOLUÇÃO DAS VENDAS (Só Seminovos e Usados)
Segmento

Região

Tempo de Uso

Auto

Comerciais Leves
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EDUCAÇÃO

20 anos de sucesso!
DUAS DÉCADAS LEVANDO CONHECIMENTO, INFORMAÇÃO
E REPRESENTANDO O SETOR AUTOMOTIVO COM
EXCELÊNCIA E POSTURA DE VANGUARDA

O

brasileiro

desse entender como o novo am-

de negócios, seja para as empre-

passa por uma pro-

biente de negócios nos permite,

sas, seja para um novo negócio.

funda mudança que

ou nos obriga, a uma atitude em-

O problema é que muitos não pos-

não é fruto somente

preendedora e nova. Foram apre-

suem os conhecimentos necessá-

do desaquecimento da economia.

sentados diversos olhares, tanto

rios para tirar a ideia do papel, ou

mercado

Mudanças no padrão de consu-

do mercado em si do setor au-

a segurança para fazer a mudan-

mo e na forma como nos relacio-

tomotivo, como de temas de su-

ça necessária na empresa.

namos com marcas, produtos e

peração, motivação e inovação.

Assim, com o 8º Congresso, a

empresas, transformaram o mer-

Tudo para que os participantes

FENAUTO, mais uma vez, com

cado e muitos empresários ainda

pudessem conhecer casos de su-

muita eficiência e presteza, trouxe

não perceberam isso.

cesso e fracasso, possibilitando

temas relevantes para o setor se

Isso faz com que sejam repe-

aprender a importância de errar,

desenvolver e se profissionalizar

tidos antigos padrões para solu-

e entender como o ser empreen-

cada vez mais.

cionar novos desafios. Não fun-

dedor passa pela questão central

Convido todos a participarem

ciona assim.

do “protagonismo”. Não se pode

desse evento para vivenciarem

Dessa forma, com a realização

evoluir, crescer, mudar, se a pes-

experiências importantes. Prepa-

deste 8º Congresso Fenauto, em

soa não for o principal ator/agen-

rem- se para 2020, pois já come-

outubro de 2019, buscamos criar

te empreendedor.

çamos a discutir temas importan-

um choque de realidade e de em-

Buscou-se, com os temas apre-

preendedorismo, que contribuísse

sentados, “tocar” as pessoas pre-

para a melhoria do resultado co-

sentes, deixando, mais uma vez,

mercial e da performance de cada

nesta jornada de conhecimento

empresa e, por sequência, na ca-

para a categoria, reflexões para

tegoria que representamos.

deixá-los prontos para enfrentar a

Neste 8º Congresso, as palestras realizadas buscaram fazer
com que o público presente pu-

tes e relevantes para o próximo
9º Congresso!

vida e o Mercado, com novas atitudes e energia renovada.
Nestas duas décadas de FENAUTO – comemoradas neste 8º
Congresso, cada vez mais nos deparamos com boas oportunidades

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

8º Congresso FENAUTO discutiu,
em suas apresentações, a necessidade que as pessoas têm em
se atualizar profissionalmente, em

conhecer novas técnicas e tendências, em se
inteirar de produtos e serviços modernos para
o seu trabalho. Essas atitudes devem ser uma
constante para quem deseja trilhar uma Jornada para o Sucesso, qualquer que seja o seu
empreendimento. Foi pensando nisso que os
palestrantes do Congresso focaram suas apresentações, apresentando sugestões, dicas e
modelos inéditos para gerar novos negócios no
dia a dia. Acompanhe um resumo das palestras
feitas por profissionais de alto nível.

ESSO

“SEGURANÇA E QUALIDADE
COMO FERRAMENTA PARA
RENTABILIZAR E DIFERENCIAR
O SEU NEGÓCIO”
O professor Nailor Marques Jr. iniciou sua palestra mostrando que a informação é essencial
hoje em dia, mas apenas ter a informação, sem
saber usá-la, não serve para nada. Para ele,
“conhecimento é como você gerencia a informação que tem, e conhecimento é poder!”.
“Hoje não deve mais existir o vendedor que
espera o cliente entrar na loja, mas não sabe
como fazer para concretizar uma venda. Além
de ser mais difícil atrair o cliente para a loja, ele
bloqueia o vendedor ao menor sinal de insegurança que perceba nele. Portanto, quem atende deve ter a segurança total, o conhecimento
de como fazer isso”.
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CAPA

“O CONSUMIDOR
AUTOMOTIVO BRASILEIRO:
NOVOS DESAFIOS,
NOVAS EXIGÊNCIAS”
O executivo Robson Del Fiol, da empresa
KPMG, apresentou algumas pesquisas sobre
os diversos potenciais que o mercado automotivo ainda pode alcançar em várias áreas.
Del Fiol alertou, também, sobre as mudanças
que vêm ocorrendo nos últimos 30 anos no setor.
Hoje existem mais veículos disponíveis do que
consumidores. Para ele, todas essas tendências,
embora estejam sendo provocadas para oferecerem melhores serviços para o consumidor, mostram que a atividade de comércio de automóveis
também precisa mudar e se modernizar, preparando-se para enfrentar essas novas condições
que se desenham para o futuro.

A ABERTURA
Após essas duas palestras, o 8º Congresso teve
sua abertura oficial feita pelo presidente Ilídio
dos Santos, com a apresentação dos vídeos das
entidades que apoiam e participam do evento,
com mensagens de congratulações pelo aniversário da FENAUTO e o sucesso do Congresso.
Em seu discurso, o presidente comemorou o
momento muito especial vivido pela entidade,
as duas décadas de muito trabalho, de grande
sacrifício, de lutas em várias frentes, de viagens
por todo o país, ressaltando que não é uma tarefa fácil e rápida construir uma imagem como
a construída pela FENAUTO, com a solidez e
respeito que a entidade conquistou. Após essa
abertura, o palco ficou às escuras, iluminando
apenas um piano colocado em um canto, preparando a surpresa que estava por vir...
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“A MÚSICA VENCEU”
De repente, um facho de luz iluminou a figura
do maestro João Carlos Martins que executou
o Hino Nacional no piano, fechando, assim, a
cerimônia de abertura do evento.
O maestro fez uma retrospectiva de sua vida,
relatando um pouco do sonho de seu pai, profissional humilde que desejava aprender a tocar piano, mas sofreu um acidente na mão que
o impediu, e como essa história trágica, acabou
por se repetir em sua própria vida. Alternando
textos e obras clássicas e populares em seu
piano, ao mesmo tempo que a história de sucesso era visualizada no telão, o maestro foi
ovacionado de pé pela plateia afirmando que
“só sabe multiplicar quem aprende a dividir”.

“PESSOAS CRIATIVAS,
EMPRESAS INOVADORAS”
Martha Gabriel uma das principais pensadoras
digitais no Brasil colecionadora de títulos importantes, em termos de comunicação, inovação,
transformação digital e educação digital, trouxe
uma palestra dinâmica, mostrando como cada
um pode melhorar todos esses aspectos. Para
ela, as pessoas precisam aprender diversas
aptidões novas como o desenvolvimento do
pensamento crítico e o questionamento consciente para elaborarem novas soluções.
O principal recado que a pensadora deixou
foi o pensamento de Jack Welsh, considerado
um dos maiores gestores da história, que diz
“mude antes que seja preciso”. Ou seja, antecipe-se às mudanças, antes que o mercado exija
que você tome essas iniciativas.
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CAPA

“VONTADE DE VENDER”
Dado Schneider mostrou que o século 21 é

“PAINEL DE CRÉDITO PARA
O MERCADO AUTOMOTIVO”

marcado pelo compartilhamento de informa-

Banco PAN, Santander, Itaú, BV Financeira,

ções e ninguém mais pode se manter isolado

Omni e Safra, mediados pelo vice-presidente

no mundo. E, as novas gerações já dominam

da FENAUTO, Enilson Sales, no painel que fo-

com muita competência essa questão. As ge-

cou o mercado de crédito no Brasil, concorda-

rações nascidas neste século são conhecidas

ram que o crédito é essencial para o contínuo

como “adultos inéditos”, pois já chegam man-

crescimento do setor de veículos seminovos e

dando em quem faz as compras, reescrevendo

usados. Esse aumento na liberação de recur-

o mundo e o jeito tradicional de se negociar.

sos está melhorando, e deve crescer mais.

Ou seja, os mais velhos precisam entender que

Para todos, as medidas já concretizadas pelo

não se prepararam para saber que o mundo

Governo, como a aprovação da reforma da pre-

mudaria bem na vez deles.

vidência, os projetos para a criação de empre-

Os “nativos digitais” como são conhecidos es-

gos, a reforma do sistema tributário, a inflação

ses novos humanos nos mostram que o proble-

sob controle, a taxa de juros sob controle, e ou-

ma não é ser velho, e sim ultrapassado. Portanto,

tras ações, estão gerando as condições neces-

é necessário reaprender e aprender novamente.

sárias para que a liberação de crédito melhore
cada vez mais.
Na quarta-feira, dia 23, o 8º Congresso
FENAUTO prosseguiu com novas palestras
e atrações. Acompanhe:
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“O COMÉRCIO DE VEÍCULOS
NO MUNDO DIGITAL”

mar superior ao que recebi”, resumindo a importância da participação de cada um no am-

Os maiores players do mercado de comércio

biente onde atua. Todos devem manter a busca

digital de veículos, representados por executi-

contínua pela evolução pessoal e profissional,

vos da OLX, Auto Avaliar, iCarros, Mercado Li-

criando um ambiente formado por profissionais

vre, Meu Carro Novo e Webmotors, e mediados

melhores e mais engajados.

pelo jornalista do setor automotivo, Alex Ruffo,
discutiram as principais tendências e novidades do setor.
O consenso foi de que a tecnologia atualmente empregada, por praticamente todas essas plataformas, torna a transação mais ágil,
completa e segura para o consumidor. Todos
ressaltaram os investimentos que vêm aplicando em suas plataformas, acompanhando os
lojistas e conhecendo suas necessidades para
aprimorarem os sistemas, facilitando a concretização de negócios.

“EXCELÊNCIA: CONQUISTA
E SUSTENTABILIDADE”
O consagrado técnico de voleibol Bernardinho
subiu ao palco para mostrar como a força de
vontade e a determinação de uma equipe podem alcançar grandes resultados.
O lema que conduz sua vida é uma frase que
o time de rúgbi All Blacks, da Nova Zelândia,
usa para motivá-los, reunindo os principais
valores que uma equipe deve fortalecer para
ser vencedora. Disciplina, resiliência e outros,
estão na frase “entregar a camisa num pata-
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ção, correção e aprimoramento das etapas do
processo, antes de ser estendido para outros
estados ainda neste ano. Essa ferramenta deverá auxiliar na facilitação dos negócios e melhor
atendimento aos compradores e vendedores.
O sistema vai “transportar” o Detran local para
dentro do computador do lojista, fazendo com
que ele possa visualizar, junto com o comprador, todo o histórico do veículo que está sendo
adquirido, apresentando eventuais restrições
que existam com o mesmo, seja em termos de
restrições, penalidades, taxas e encargos de

PAINEL DA ECONOMIA
BRASILEIRA
Henrique Meirelles, atual Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo,
apresentou um panorama sobre o cenário atual
da economia brasileira.
Meirelles mostrou-se otimista com o caminho que a economia deve tomar nos próximos

trânsito incidentes. O sistema também deve integrar a nota fiscal eletrônica do automóvel ao
seu registro no Detran estadual, colocando um
fim ao comprovante físico de transferência da
propriedade do veículo.
Durante o 8º Congresso FENAUTO, Eduardo
Sanches Faria, Coordenador Geral do CGSIE –
Coordenação Geral de Sistemas, Informações

anos. Segundo ele, as reformas que vêm sendo implementadas, o maior controle sobre os
gastos da máquina governamental, conjugadas
à baixa inflação, uma taxa de juros menor e as
perspectivas de investimentos estrangeiros em
várias áreas da infraestrutura nacional, deverão estimular uma recuperação da economia,
depois da maior recessão que o país já sofreu.

RENAVE
O 8º Congresso também abriu espaço para divulgar uma boa novidade que será implementada em 2020. Trata-se do RENAVE, ou Registro
Nacional de Veículos em Estoque, um processo
digitalizado idealizado pela FENAUTO, com o
apoio de outras entidades do setor, e que visa
harmonizar os processos atuais em três esferas: 1) lojistas e concessionárias, 2) Governo
Estadual e 3) Governo Federal, dando grande
transparência e segurança na transferência de
propriedade de veículos seminovos e usados. O
piloto do RENAVE já está em testes no estado
de Santa Catarina para um período de avalia-
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perguntas sobre como será conduzido o proces-

“O FUTURO DO SETOR
AUTOMOBILÍSTICO NO BRASIL”

so do RENAVE para o todo o Brasil, já em 2020.

Antonio Megale iniciou sua apresentação in-

Para promover o projeto, a FENAUTO, repre-

vertendo o tema do painel e questionando: a

sentada por sua Diretoria, também esteve pre-

indústria automobilística tem futuro? Sim, esse

sente na solenidade de lançamento do Projeto

mercado tem um grande futuro. “Hoje, o seg-

Piloto do RENAVE em Santa Catarina.

mento passa por grandes transformações,

e Estatísticas - do Denatran respondeu a várias

A solenidade contou com a presença do Go-

com inovações e discussões sobre mobilidade,

vernador do Estado, Sr. Ivo Silva, Secretários,

compartilhamento, segurança em carros autô-

o Diretor DENATRAN, Sr. Jerry Dias, a Diretora

nomos e outros. Mas o mercado vem mostran-

do DETRAN SC, Sra. Sandra Pereira (na foto

do sinais claros de recuperação e de que está

entre o Enilson e Siqueira), assim como o Pre-

se renovando e inovando”.

sidente da Assovesc Rafael Silva.

Portanto, os profissionais desse segmen-

Para quem tem dúvidas ou deseja maiores

to precisam estar atentos às mudanças e se

informações de como funcionará o RENAVE,

prepararem para enfrentá-las com criativida-

está disponível o e-mail perguntas.renave@

de e inovação, valendo-se de novas tecnolo-

fenauto.org.br

gias e plataformas.
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“PEGA A VISÃO”

todo dia, tem que plantar todo dia”.

Rick Chesther é muito conhecido por comparti-

Com o tempo melhorou o atendimento e di-

lhar sua fórmula de sucesso que o levou, de uma

versificou os produtos, passando a vender vá-

origem humilde, a um grande influenciador digital,

rios produtos e se destacar entre os ambulan-

atualmente, no tocante a negócios e vendas.

tes. Seu lema de vida é “eu escolhi dar certo,

Para ele, vida é a lei da semeadura, ou seja,

e crescer dói. Quem não entender isso, morre.

você colhe aquilo que planta. Convencido des-

Ninguém poderá fazer uma coisa que só você

sa ideia, começou a vender verduras para ga-

pode fazer: a sua parte! Siga na luta que Deus

nhar dinheiro suficiente e comprar carne para

cuida das feridas. Não existe o topo. Existe

as refeições. Seu resumo é: “para você colher

apenas o próximo nível”.
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“A REGRA É CLARA,
APROVEITE AS
OPORTUNIDADES”
Um dos mais famosos árbitros de futebol, Arnaldo Cézar Coelho, conhecido pelo jargão “a
regra é clara”, encerrou as apresentações do
Congresso, afirmando que devemos aproveitar
todas as oportunidades que a vida oferece.
Arnaldo deixou o trabalho de promotor de
vendas para apitar jogos de categorias inferiores, até chegar a árbitro da final da Copa do
Mundo da FIFA, em 1982, no jogo entre a Itália
e a Alemanha Ocidental.
Para ele, “você tem que fazer uma corrida de

HOMENAGENS JUSTAS

resistência e não de velocidade. Ou seja, nas

Prosseguindo com as comemorações de seus

contrariedades, resista e recomece. As oportu-

vinte anos, a Diretoria da FENAUTO aproveitou

nidades sempre aparecem e você tem que es-

o palco do 8º Congresso para prestar uma série

tar preparado para apanhá-la.

de homenagens a parceiros e colaboradores.

No final da sua palestra foi dada a senha para

Subindo ao palco, o presidente Ilídio dos

a entrada, no ambiente, de uma pequena esco-

Santos distribuiu placas comemorativas a par-

la de samba que percorreu todos os ambientes

ceiros importantes de longa data como a B3,

do Congresso FENAUTO, envolvendo todos os

além de homenagear a todos os Presidentes

presentes para um grande final.

das Associações Regionais pelo apoio e traba-
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lho desenvolvido em suas bases para o fortalecimento da entidade nacional.
Por último, o presidente premiou a Assovemg por
ser a Associação reuniu e trouxe a maior quantidade de congressistas para o Congresso FENAUTO.

CIDADE FENAUTO
O espaço para a realização da feira de negócios do 8º Congresso repetiu a fórmula de tematização, montando uma nova configuração
da Cidade FENAUTO. O resultado foi, novamente, um tremendo sucesso, agradando a visitantes e expositores.
Foram mais de 2.200 pessoas que circularam
pelas ruas e avenidas da Cidade FENAUTO.
O sucesso alcançado pelos 32 expositores foi
tão grande que a maioria já confirmou presença
para a edição de 2020, a ser realizada nos dias
13 e 14 de outubro, novamente no Pro Magno.
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AUTOCORP
“Aproveitamos o Congresso FENAUTO para o
lançamento de novos serviços, novas tecnologias, trazer novas informações que angariamos
em outros eventos. Aqui nós afinamos ainda
mais os nossos relacionamentos e parcerias
comerciais, conseguindo lançar produtos novos com esses parceiros que também estão
aqui presentes.”

leque onde, por meio da FENAUTO nós trocamos contatos, fazemos reuniões e expandimos
o nosso negócio no mercado de trabalho.”

AUTOROLA
“Acreditamos que o Congresso FENAUTO, hoje,
é o principal meio de relacionamento de nosso
setor. A Autorola é especialista no segmento de
vendas online, fazendo a intermediação de empresas frotistas com lojistas. E hoje, aqui, a FENAUTO consegue unir grande parte dos nossos
players e clientes para interagirmos e, com certeza, fazermos bons negócios pós evento. Acreditamos que a FENAUTO proporciona isso para
que tenhamos interações com mais pessoas,
mesmo sendo de empresas diferentes.”

AUTO CREDCAR
“É a segunda vez que participamos do Congresso FENAUTO e estamos bem satisfeitos,
já que ele abre a possibilidade de novos negócios para a Auto Credcar. É como se fosse um

CONSÓRCIO EMBRACON
“Viemos aqui em busca de novas parcerias para
a nossa marca, o Consórcio Embracon. Grandes concessionárias e grandes empresas do setor automotivo estão presentes aqui no evento,
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e isso é muito importante para a nossa empresa
também, o que pode gerar negócios tanto com
esses parceiros como para o consumidor final.
Estamos oferecendo nosso consórcio não apenas para os responsáveis pela concessionária e
loja, mas também para o consumidor final.”

isso que vale à pena estarmos aqui no Congresso FENAUTO. Apesar de ser o primeiro
ano de participação, nossas expectativas foram
superadas. Nossa previsão inicial era concluirmos o evento com um terço dos negócios que
já fechamos e já reservamos a nossa presença
no evento para os próximos anos.”

COX AUTOMOTIVE
“É a primeira vez que estamos presentes no
evento e já compreendemos a importância dessa feira para o posicionamento da marca. Para
nós, a FENAUTO une as duas pontas, sendo
tanto o meu usuário final (que pode ser um banco ou financeira), como também um lojista. A
FENAUTO, por integrar esses três pontos, oferece a possibilidade de que essa negociação
seja transparente e justa.”

DEKRA
“O Congresso FENAUTO é muito importante para a expansão e a construção de nosso
relacionamento com os lojistas e profissionais
dessa área já que a Dekra é a maior empresa
de certificação de veículos no mundo.
É importante estarmos aqui para explorar as
possibilidades de contato que o Congresso FENAUTO oferece. Isso nos possibilita criar, em
parceria com a FENAUTO, programas de parceria que possam beneficiar o aprendizado e
capacitação dos lojistas, melhorando para eles
as oportunidades de negócios.”

CREDPAY
“Nossa empresa utiliza o Congresso FENAUTO como um multiplicador de negócios. É por

GESTAUTO
“Estamos pelo quinto ano seguido no Congresso FENAUTO pois, para nós, o evento nos proporciona vários pontos de negócios. E a nossa
ideia é continuar por muitos anos mais, para
que nossa empresa possa crescer junto com
a FENAUTO.
Muitos clientes do Brasil todo estarão aqui
em São Paulo e, com isso, podemos mostrar para eles toda a diferença que o nosso
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produto faz para a empresa deles. Com isso,
podemos aumentar a base de nossos clientes
para expandirmos nossa carteira por todo o
território nacional.”

LED 10
“Estamos na FENAUTO pelo segundo ano
consecutivo como a principal fornecedora de
painéis de LED, que é a modernidade na comunicação para o segmento de automóveis.
Como falamos muito em digital no segmento
de automóveis, e a FENAUTO sempre busca
trazer inovações, estamos trazendo essa modernidade, possibilitando que o LED seja uma
nova maneira do lojista valorizar seu ponto de
venda. E temos utilizado a FENAUTO como
parceira para alavancar essa modernidade.
Nós acreditamos na FENAUTO da mesma maneira que ela acredita na LED 10.”

INFOCAR
“Estamos no Congresso pelo segundo ano,
mas sempre participando dos eventos da FENAUTO, como parceiros oficiais da Federação.
Como já atuamos no mercado de lojistas há vinte anos, e estamos bem familiarizados com esse
público, pois levamos informações para que eles
tomem as decisões na compra dos veículos usados. O evento, além de ser um ponto de encontro das nossas negociações que já acontecem
no dia a dia, há bastante tempo, também proporciona o auxílio, a explicação para esse lojista,
de como utilizar melhor o nosso produto, e como
ele pode ter efetividade nas suas negociações
através das soluções da Infocar.”

LINX AUTO
“O Congresso FENAUTO está sendo super relevante para nós, pois estamos conseguindo
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destacar a nossa marca dentro desse mercado
de multimarcas, onde não éramos muito conhecidos. Trazendo nossa expertise para o Congresso FENAUTO, temos uma chance de mostrar nossa marca, e também nos associarmos
a outros parceiros que estão nesse sistema. O
evento está sendo muito bom, gerando bastante “leads”, estamos tendo um super resultado e
esperamos que isso gere bons frutos no futuro.”

Somos parceiros já a quatro anos e a ideia é
continuarmos trabalhando juntos. Utilizamos
o Congresso FENAUTO para fomentar o relacionamento com os nossos clientes, além de
conhecer e cadastrar outros novos parceiros.”

LISTO
“Este é nosso primeiro ano no evento e a FENAUTO está agregando bastante valor em
alguns grupos. Como trabalhamos muito com
revendas, conseguimos agregar outros tipos
de negócios, seja com as empresas de vistorias, grandes associações e distribuidores de
veículos, a FENAUTO está fazendo que que,
cada vez mais, ganhemos notoriedade em outros negócios. Além de termos a oportunidade
de falar diretamente com aqueles que já usam
o nosso serviço, conseguimos agregar outros
clientes e estabelecimentos na divulgação da
própria marca.”

MERCADO LIVRE
“É muito importante estarmos aqui. A proximidade com os lojistas é o principal ponto do Mercado Livre, como maior plataforma da América
Latina, para estar no Congresso FENAUTO.
Estamos fazendo ativações em nosso estande,
mantendo contato com os lojistas, e entendendo a situação deles com a venda de usados
e seminovos, já que esse é o grande objetivo
para estarmos aqui. Outro ponto importante,
também, é que temos grandes parceiros nossos aqui que integram a nossa mecânica e a
jornada de compra e aquisição de veículos.”

LOCALIZA
Estamos participando pelo quarto ano seguido neste evento e, a cada ano, tem melhorado muito. Neste ano contamos com diferentes
expositores e parceiros, o que nos faz perceber que ele vem melhorando em cada edição.
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OLX
“Todos os anos estamos aqui e no ano que
vem, também estaremos. Nossos clientes estão aqui. Hoje nos posicionamos como uma das
maiores vendedoras de automóveis do país e,
quem vende automóvel por meio da OLX, que
são os lojistas, estão aqui no Congresso FENAUTO. Então, para nós, é muito importante
termos essa oportunidade de estarmos próximos deles e de manter esse cuidado e esse
relacionamento com eles também.

O Congresso FENAUTO abriu portas para nós
em vários sentidos, e até portas que nem imaginávamos, com novos caminhos e negócios
que não estavam em nosso radar. Gostamos
muito por termos esse contato direto com novas pessoas e ideias.”

RODOBENS
“Atuamos com a FENAUTO para a captação de
parceiros e está é a segunda vez em que estamos participando deste evento. Ele tem sido
muito bom para a Rodobens, pois temos conseguido parcerias sólidas, já que os profissionais se cadastram conosco para comercializar
nosso produto, obtendo de nós o treinamento
e acompanhamento necessário junto aos clientes, até que eles se sintam mais confortáveis
com o produto e consigam realizar os negócios
de forma independente.”

REVENDA MAIS
“Aqui no Congresso FENAUTO tivemos a oportunidade de conhecer lojas do país inteiro, que
só conheciam nossa empresa por causa de
nosso sistema, ou via “chat”, além das parcerias que já firmamos com outros players presentes como bancos e financeiras.”

SIRENA
“O Congresso FENAUTO é muito importante
para nós porque, aqui, temos a oportunidade
de falar diretamente com aqueles que decidem
pela compra de nosso produto. A Sirena ajuda muito o lojista a profissionalizar o canal de
WhatsApp dele, trazendo ferramentas digitais
para que ele fale rápido, e de modo integrado
com todos os portais. E, sem dúvida nenhuma,
este evento, para nós, trouxe muitas oportuni-

28 | Revista Fenauto

Fenauto_ed23.indd 28

03/03/2020 09:46:08

dades de negócios, nos permitindo ajudar muitos lojistas a alavancarem vendas nesse processo digital.”

TECNOBANK*
“Trouxe para o Congresso FENAUTO a sua
solução denominada eContrato. Essa solução
da Tecnobank foi desenvolvida para realizar,
de modo ágil e seguro, o envio dos dados de
financiamentos de veículos, transacionando as
informações entre instituições financeiras e os
Órgãos Estaduais de Trânsito (DETRANS). A
solução tem integração simples e processos de
fácil adaptação ao sistema do cliente, contribuindo para otimizar as operações de crédito,
reduzir riscos e custos, aumentando a segurança e a transparência de uma das principais etapas do ciclo de financiamento de um veículo.”

WEBMOTORS

SUPERVISÃO
“O Congresso FENAUTO é altamente estratégico. Primeiro porque temos a oportunidade de
receber os nossos clientes e de alavancar novos negócios. E isso acontece de forma muito
natural e orgânica. Na sequência, nos atualizamos sobre as novas tecnologias e tendências
e procura posicionar a empresa dentro do que
enxergamos no mercado, nos palestrantes e
nos clientes.”

“O Congresso FENAUTO não reúne apenas
lojistas e empresas que atuam no mercado de
seminovos e usados. É também um evento que
contou com a participação de estrelas, como
Bruno Baptista, piloto da maior categoria de
MotorSports do Brasil, a Stock Car.
Acompanhando a Webmotors neste ano, o piloto se encarrega de mostrar os veículos para
os clientes da financeira presentes no evento
como uma forma mais personalizada de ativação da marca. Para ele, existe uma sinergia
muito forte entre o Congresso FENAUTO e o
automobilismo, se declarando muito feliz por
ter participado do evento.”
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AUTOAVALIAR
A Auto Avaliar é uma plataforma de avaliação
e gestão de compra de seminovos. Para nós é
um grande orgulho estarmos aqui no 8º Congresso, para quem participou desde as primeiras edições deste evento, ver o tamanho que
ele atingiu hoje, sendo o principal evento do
segmento de seminovos no Brasil, é também
uma honra e poder participar com todos, para
oferecer as melhores soluções para quem atua
nesse mercado.

pois está belíssimo, a Diretoria da FENAUTO está de parabéns e estarmos aqui nos
deixa muito felizes.
Celso Rocha – Diretor de Distribuição do Varejo

Daniel Nino – VP Comercial

BANCO PAN
A retomada de crédito é muito importante para
o aumento das vendas de veículos seminovos
e usados no Brasil. Essa retomada é uma
consequência da melhora da situação econômica brasileira que nós estamos vendo, e o
Banco PAN sempre apoiando esse mercado
de veículos seminovos e usados. Além do crédito, que é muito importante, nós temos várias
ações a serem implementadas para a evolução do crédito, não apenas para o setor de
veículos, mas para todos os nossos negócios.
Esperamos vir com várias novidades interessantes nos próximos meses para o mercado
de veículos.
Carlos Eduardo – Presidente e Wilson Diniz –
Superintendente

ITAÚ
O Congresso FENAUTO é muito importante porque aqui temos a presença de muitos
lojistas, donos de lojas multimarcas, de lojas
independentes. E por que é importante? Por
que o lojista, para nós, é o nosso cliente, e
para nós chegarmos até o cliente final, o lojista
tem que nos escolher. Para ele nos escolher,
temos que ajudá-lo a vender mais, de forma
mais rápida e com maior rentabilidade. Então,
uma maneira de estarmos próximos de nossos
clientes é estarmos em um evento como este,
onde temos um contato com mais de dois mil
lojistas presentes.
Rodney Bernardino – Diretor do Itaú Unibanco

BV
A BV já está no segmento há praticamente
30 anos. E, nos 20 anos da FENAUTO, sempre acompanhando suas atividades, estivemos sempre muito próximos e juntos. Temos
hoje uma operação onde cerca de 85% dela
vem do mercado de lojistas multimarcas e
isso demonstra a força da BV e a confiança
de nossos parceiros com essa relação que
construímos. Por isso que para nós, participarmos deste evento é muito importante,

OMNI BANCO & FINANCEIRA
É muito importante para nós, e estamos muito
orgulhosos de estarmos presentes no 8º Congresso FENAUTO. É uma satisfação enorme
para nós termos sido convidados para participar. A Omni cresceu muito nestes últimos anos,
pois levamos uma solução de crédito diferente
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para o mercado. Desde a nossa fundação,
criamos um serviço que chamamos de “inédito”,
ocupando o espaço daquele que queria comprar um carro, mas tinha dificuldades por conta
das suas condições de baixa renda e estar
comprando um veículo um pouco mais usado.
Tadeu Silva, Presidente - Presidente

chegar lá e, em cinco minutos, conseguir o
financiamento e o seguro na mão, pronto para
sair da loja com o negócio feito. O cliente
pode acessar, pela Webmotors, e ter uma
ideia de como está a situação do crédito dele,
mas dentro da loja a equipe de vendas tem
em seus celulares o aplicativo da Santander
Financiamentos, onde ele já simula o seguro e
o financiamento, coloca sua assinatura digital
e, em poucos minutos sai com o carro da loja.
André Novaes – Diretor

SAFRA FINANCEIRA
O Congresso FENAUTO é uma oportunidade.
No ano passado viemos como convidados e,
neste ano, já estamos como participantes com
um estande e como palestrante. Realmente,
de todos os eventos que tenho visto, posso
dizer que este é um dos melhores. Aqui tem
venda, tem relacionamento, tem palestra, tem
conhecimento, a organização é ótima, então
sugiro a todos que ainda não participam deste
evento, que participem, pois é um momento
muito propício para fazer negócio.
Alexandre Gil – Head Comercial

SEMINOVOS MOVIDA
Em nossa ativação buscamos estreitar o
nosso relacionamento na feira de negócios
e captar as oportunidades de clientes novos.
O Congresso FENAUTO foi extremamente
importante para conhecer esses novos lojistas,
saber as solicitações que eles têm e quais as
suas expectativas em relação à nossa empresa como fornecedora de estoque e de oportunidade de negócios. Quanto mais nossos
parceiros lojistas vendem, mais negócios giramos. É uma corrente do bem, uma estrutura
toda voltada a grandes negócios. Este Congresso veio a somar e vi grandes palestrantes,
grandes aprendizados e tenho zero dúvidas
de que os nossos lojistas aproveitaram muito e
vão começar, a partir de amanhã, colocar tudo
em prática para mudar o mercado.

SANTANDER FINANCIAMENTOS
Estamos aqui no 8º Congresso FENAUTO
para trazer o que há de melhor para o cliente.
Hoje, o cliente da Santander Financiamentos, nas milhares de lojas do mercado, pode
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TERMÔMETRO

Quando os sonhos
se tornam realidade

O

ser humano se aproxima do cria-

gem no mercado beirava a face oculta da lua.

dor quando ele sonha. Nos sonhos

Ao longo desse novo caminho descobrimos

não temos limites. Nos sonhos

quais os reais parceiros de viagem e somos

nada é impossível e, por eles, nos

gratos aos primeiros apoiadores de nosso pro-

transportamos para uma outra realidade, onde

jeto. Ao longo dessa caminhada, fomos amea-

transformamos em algo concreto, o que até há

lhando novos amigos e novas experiências.

pouco tempo era apenas uma fantasia. Com os
sonhos, vivemos um ideal.

O parto do primeiro Congresso veio junto com
uma conta pra lá de gigante para uma pequeni-

Pois é meus amigos. Em 2009 sonhamos

na receita. Levar um grupo de lojistas para Foz

com uma FENAUTO forte, uma FENAUTO ad-

do Iguaçu para ouvir alguns palestrantes foi au-

mirada, uma FENAUTO respeitada pelos agen-

dacioso, como só os sonhadores ousam fazer.

tes que atuam no cenário do mercado automobilístico brasileiro.
Partimos de um reconhecimento mínimo e sonhamos com uma jornada de luta, com muito trabalho, mas uma jornada com destino ao sucesso.
Sonhamos com este destino e iniciamos os
planos para alcançá-lo. Arrumamos as malas
e partimos rumo aos objetivos traçados. Um
pequeno grupo de abnegados que acreditaram
ser possível escalar a montanha mais íngreme.
A princípio erramos o caminho até aprendermos as lições necessárias. São acontecimentos naturais que acontecem em nossas
primeiras viagens. Tínhamos nenhum recurso,
sofríamos de muita desconfiança e nossa ima-
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Outros congressos se sucederam e o aprendi-

unido, coeso, trabalhador, ousado e com muita

zado foi nos deixando confiantes, e cada vez

fé. Continuamos sonhando, expandindo nossa

mais ousados. Sonhamos com montanhas

visão e sobretudo trabalhando muito, na certeza

mais altas, horizontes mais amplos e expedi-

de que nada acontece sem esses atributos.

ções mais perigosas no sentido de investimen-

Temos orgulho de termos chegado até aqui e

to/retorno. Mas, o curioso é que a nossa apa-

a certeza de que precisamos e vamos melhorar

rente “loucura” sempre foi correspondida com

cada vez mais. Como termômetro dos resulta-

mais e mais apoiadores. E a falta de confiança

dos de nosso trabalho, vale dizer que termina-

inicial foi se transformando em uma firme con-

mos o último Congresso com uma avaliação que

fiança e certeza de que divulgar a FENAUTO,

faria qualquer um se sentir realizado. Mas, acre-

em eventos, era um caminho sem volta.

ditem, já iniciamos reuniões de trabalho para es-

Cada reunião preparatória, sempre no início

tudar tudo o que pretendemos realizar em 2020.

do ano, nos remetia a sonhos mais desafiado-

Avaliamos, como sempre, as pesquisas de

res. Nenhuma ideia colocada na mesa era trata-

satisfação de apoiadores e participantes dos

da como loucura. E, sempre substituíamos a pa-

nossos eventos e já identificamos vários pon-

lavra impossível pelas palavras: como faremos?

tos de melhorias. No Congresso FENAUTO

Não cabe aqui contar detalhes de cada um dos

obtivemos 100% de respostas positivas de

congressos e de todas as demais ações que de-

nossos parceiros de 2019, confirmando sua

senvolvemos no mercado, e nem das infindáveis

participação na edição de 2020. E lá vamos

discussões que tivemos quando nos debruçamos

nós. Sonhando, planejando, trabalhando duro

sobre as ideias que seriam postas em prática. E

e surpreendendo nossos “stakeholders”.

também é desnecessário dizer que isso tudo foi

Obrigado a todos que acreditam em nosso

feito em um período em que o país viveu uma de

trabalho, apoiando nossas ideias e nos incenti-

suas piores crises econômicas. Isso foi vivido e,

vando assim a, cada vez mais, ousarmos!

contado agora, ganha um sentido único e mais
profundo para quem viveu tudo isso.

Que venha muita coisa boa para todos em
2020 em todos os nossos eventos e ações!

Mas a verdade é que o nosso sonho inicial
virou realidade.
Hoje temos, graças a Deus e ao trabalho de
todos os envolvidos, muitos parceiros que querem estar ao nosso lado, disputas por espaço
em nossos eventos, interesse por ativações,
por destaques e por mais exposição.
Hoje, estar num evento ou no próprio Congresso FENAUTO é obter um selo de diferenciação.
Não queremos ser arrogantes, acreditando que

Por Enilson Sales,
Diretor Vice-Presidente
da FENAUTO

somos diferenciados. Mas somos, sim, um time
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OPINIÃO

CONSUMIDOR PROCURA CARRO
COM BOM VALOR DE REVENDA

N

o mercado de zero, embora os pre-

5,6% do seu preço após um ano de uso, uma

ços possam variar dependendo do

performance realmente excepcional. Em ca-

local de compra, ou do momento do

sos como esse, o consumidor poderá se sur-

mercado, a tabela da fábrica é sem-

preender com o alto preço do seminovo. E são

pre uma referência.

muitos os carros que obtiveram pequena de-

Mas na hora de comprar um seminovo a pes-

preciação na edição 2019 do Selo: 20 modelos

quisa é fundamental, pois a variação de preço

registraram uma depreciação abaixo de 10%, o

é maior ainda, dependendo do estado de con-

que revela a preocupação de montadoras e im-

servação e da oferta do produto no mercado.

portadoras em criar uma boa imagem dos seus

Mas muitas vezes o consumidor se depara com

produtos junto ao público, oferecendo melhor

carros do mesmo segmento, do mesmo ano-

atendimento pós-venda, facilidade na reposi-

-modelo, nas mesmas condições, mas com

ção e preços competitivos de peças e serviços.

preços bem diferentes. Isso acontece porque

Obter uma baixa depreciação é o desejo de

alguns modelos têm um valor de revenda maior

todos os fabricantes, pois esse é o principal atri-

do que outros.

buto que o consumidor leva em cota na hora de

E o que leva um carro o obter um bom valor

comprar um carro zero. Claro que são conside-

de revenda? São vários os fatores, mas a estra-

rados pelo comprador itens como desempenho,

tégia do lançamento e a presença do carro no

design, equipamentos, tecnologia e economia

mercado são muito importantes. Por exemplo:

de combustível etc mas, sem dúvida, o valor de

ao dar descontos especiais para determinada

revenda é fator relevante na decisão de compra.

categoria de cliente, como frotistas, a marca re-

E com razão: ao investir uma pequena fortuna

duz o preço do produto e a consequência será

num carro zero, a pessoa quer ter a garantia,

uma depreciação maior quando esse carro che-

ou ao menos certa segurança, de que não vai

gar ao mercado de usados. Isso vai dificultar a

perder muito dinheiro na hora da revenda.

troca do usado por um zero, porque a diferença
de preço fica muito grande.
Na hora de comprar um seminovo, o consumidor muitas vezes paga um preço mais alto
por um caro bem valorizado, mas esse investimento terá retorno na hora da revenda. Em
2019, o carro mais valorizado do Brasil foi o
Toyota Yaris, ganhador do prêmio principal do
Selo Maior Valor de Revenda.
O Estudo de Depreciação realizado pela Autoinforme revelou que o Yaris perdeu apenas

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