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O
lá prezado leitor. Faço voto de que esteja tudo bem com você 

e sua família e amigos. Neste momento de afastamento so-

cial, com a diminuição abrupta de praticamente todas as ativi-

dades comerciais no mundo todo, estamos publicando nossa 

revista, agora no formato digital. 

O mercado de veículos seminovos e usados, assim como outros setores da 

economia, vive um teste de força neste momento. Em algumas cidades ainda 

estamos com lojas sem abrir e, para tentar contornar a questão do distancia-

mento social, orientamos e demos dicas aos lojistas para intensificarem os 

trabalhos de vendas on-line.

Para que as informações e orientações chegassem a todos os Associados 

e lojistas, a FENAUTO não diminuiu seu ritmo de trabalho mesmo operando 

totalmente em home office. Criamos os Fóruns Eletrônicos FENAUTO, uma 

iniciativa que já realizou dezenas de “Lives” com entidades ligadas ao nosso 

setor, CEOs dos bancos parceiros da Federação, Portais de Comércio Eletrô-

nico de Veículos e profissionais de diversos setores. Esses espaços de dis-

cussão e análises passou uma ampla série de informações, esclarecimentos e 

dicas de como proceder durante a crise, para não perder vendas. 

Apoiamos a flexibilização das medidas de isolamento na cidade de São Paulo, 

protocolando o pedido para a reabertura de 3902 Lojas de Veículos Multimar-

cas na cidade. Para auxiliar os lojistas no cumprimento dessas normas, elabo-

ramos um pequeno Manual que pode ser baixado em nosso site.

O cenário do mercado ainda está incerto, pois não sabemos até quando a CO-

VID-19 irá influenciar a economia como um todo. Mas, a boa notícia é que os 

números divulgados em junho, confirmam uma tendência positiva nas vendas 

de veículos seminovos e usados. Para aproveitar esse momento, produzimos 

um comercial para veiculação na Rede Bandeirantes, incentivando os consu-

midores a adquirirem seu veículo em lojas multimarcas. 

Com esperança e determinação continuaremos trabalhando intensamente, 

acompanhando as próximas medidas adotadas pelas autoridades, visando 

o retorno das atividades para que a economia possa voltar a funcionar 

adequadamente.

Ilídio Gonçalves dos Santos
Presidente FENAUTO

EDITORIAL

Um teste de força para nosso mercado
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Covid-19 impulsiona vendas online 
e exige mais segurança e agilidade às transações financeiras 
TECNOBANK APRESENTA UM HUB COMPLETO DE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS SOB MEDIDA PARA PREVENIR FRAUDES, 
REDUZIR CUSTOS E MITIGAR RISCOS

A crise causada pelo novo coronavírus trouxe con-

sigo diversas mudanças no que diz respeito a hábitos 

sociais e, sobretudo, econômicos, impondo um cená-
rio repleto de desafios para empresas de diferentes 

segmentos. “Na área de tecnologia, o cuidado com 

a segurança se faz mais necessário do que nunca. 

Afinal, o isolamento social estabeleceu uma nova re-
lação das pessoas com a internet e, consequente-

mente, uma tendência crescente a compras online, 

bem como uma maior adesão dos clientes aos canais 

digitais das instituições financeiras”, alerta o superin-

tendente de Engenharia de Produtos da Tecnobank, 

Isaac Ferreira.

Segundo estudo da Cyber Security Report, 80% 

das organizações estão introduzindo inovações di-
gitais em uma velocidade mais rápida do que sua 

habilidade para se proteger de ciberataques. Nesse 

contexto, estima-se que, até 2024, a rede 5G aten-

da a 40% da população global – cerca de 1,9 bilhão 

de pessoas. “Na prática, a mudança traz maior velo-

cidade de acesso à internet, mas também facilita a 

ação de hackers”, pondera Ferreira. Setores como 

o automotivo, por exemplo, que têm se reinventado 

para atender aos novos hábitos de consumidores 

preocupados em manter-se em casa e protegidos, 

também encontram, nas soluções digitais, oportuni-

dades de melhorias em relação à segurança e à agi-
lidade dos processos. Nesse cenário, a venda online 
de carros já é uma realidade e exige, por parte das 

instituições, atenção redobrada quanto aos processos 

que envolvem a validação de documentos e infor-

mações, e a assinatura de contratos, que correm 

riscos reais de adulteração, ocasionando perda de 

tempo e de receita entre as partes envolvidas.

Atenta às necessidades do mercado, a Tecnobank 

lançou um hub completo de soluções tecnológicas 

sob medida para prevenir fraudes, reduzir custos e 

mitigar riscos. “O VerifiKey é uma plataforma de reco-

nhecimento facial, validação de documentos, OCR e 

assinatura digital de contratos e documentos oficiais”, 

informa o executivo. Por meio de algoritmos biomé-
tricos, o VerifiKey faz o reconhecimento facial e a 

confirmação de dados, comparando fotos tiradas no 

instante da assinatura com documentos oficiais, ga-

rantindo segurança, automação e agilidade. Vali-

dada por cerca de 12 milhões de usuários em todo 

o mundo e com mais de R$ 2,5 milhões salvos com 

antifraude, a plataforma tecnológica é customizável 
e atende variadas necessidades em diferentes seto-

res – seja nas transações financeiras de bancos, 

seguradoras, planos de saúde e aplicativos diver-
sos, na aprovação de compras em lojas virtuais, na 

inserção de informações de clientes em sistemas, 

na assinatura digital de contratos ou na validação 

de documentos oficiais.

Ainda de acordo com Ferreira, o VerifiKey possui 

score de similaridade em um banco de dados com 

mais de 77 milhões de faces e realiza, em microsse-

gundos, análises em bases oficiais e homologadas. 

“Com acesso por meio de webservices (APIs), ade-

qua-se com facilidade e rapidez a qualquer tipo de 
negócio e não interfere nos fluxos de operação dos 

clientes”, garante. 

Com quase 13 anos de história, a Tecnobank é uma 

empresa brasileira de tecnologia para negócios que 

desenvolve soluções que integram segurança e agilida-

de aos processos eletrônicos dos segmentos bancário, 
financeiro e de veículos. Homologada pelos órgãos 

executivos de trânsito, é autorizada a realizar consul-

tas às bases oficiais de informações sobre condutores 

(Renach), veículos (Renavam) e infrações (Renainf) do 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
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Profissionais e 
amadores



Revista Fenauto | 9

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

E
m qualquer período mais difícil da his-

tória da humanidade, e eles são cícli-

cos, existe uma separação obrigatória 

em todo segmento, entre os profissio-

nais (pessoas que encaram seu negócio como 

algo principal, ao qual devem dedicar toda a 

sua atenção e energia de forma séria), dos 

amadores (pessoas que exercem uma ativida-

de, porque sentem afinidade, por passatempo 

ou por ganho e ocupação passageiros). No 

caso do COVID não está sendo diferente. Tem 

gente chorando e gente vendendo lenço. Pode 

parecer conversa, mas basta olhar os gráficos 

da FENAUTO para ver que tem lojistas e re-

giões vendendo bem mais.

Em momentos como esse é hora de sair da 

passividade, do vamos deixar para depois, do 

vou estudar, do preciso pensar nisso, para o 

caminho das prospecções ativas de venda. As 

lojas ficaram fechadas boa parte da pandemia 

e agora funcionam em regime de um número 

contido de clientes, então me parece que as 

pessoas tiveram e estão tendo muito tempo li-

vre, para que não mudem a forma de agir e não 

aprendam a trabalhar de outra maneira. Se as 

vendas presenciais estão mais difíceis e estão, 

é hora de entender melhor as vendas feitas pe-

los canais de Internet. 

Quando eu digo entender melhor, não é am-

pliar os anúncios ou o número de plataformas, 

é melhorar a qualidade dos anúncios, é acom-

panhar o desempenho das plataformas produto 

a produto, é hora de entender os relatórios de 

visita e de conversão de visitas em leads. Cada 

plataforma tem seu jeito próprio de agir, todas 

são boas, o que varia é a forma de atingir o 

público, o perfil dos visitantes e a maneira de 

oferecer relatórios mais ou menos detalhados.

Agora, mais do nunca, é hora de testar as 

parcerias com seus agentes financeiros, a for-

ma e a rapidez de liberação de financiamentos, 

a maneira como são atendidos e diferenciados, 

a adequação do estilo de financiamento ao per-

fil dos seus clientes e do seu estoque. Enfim, 

agora é hora de separar as relações profissio-

nais das amadoras, as relações de negócio 

com as de amizade. Nunca o ganha-ganha-ga-

nha (lojista, financeira, cliente) esteve tão em 

alta. Cabe a cada um fazer as suas escolhas 

e arcar com as decisões que foram tomadas.

A FENAUTO, que publica essa revista que 

você está lendo agora, é quem também produz 

os dados mensais e agora semanais mais efe-

tivos e assertivos do mercado de seminovos. 

Agora é o momento certo do lojista se aproxi-

mar de quem pode ajudá-lo a entender melhor 

essa fase e as medidas a serem tomadas. O 

profissional consulta a sua associação, checa 

as verdadeiras parcerias comerciais, aprende a 

ler relatórios, entende verdadeiramente de ven-

das on-line e presenciais, readéqua seus pre-

ços e estoques, enquanto o amador reclama da 

vida, torce para tudo voltar ao “normal”, joga na 

loteria para ver se não precisa mais trabalhar e 

pede pro cunhado ou pro filho dar uma ajudinha 

até as coisas melhorarem.

Como disse o árbitro de futebol, Kevin Clan-

cy, agora consultor de negócios: “Os profissio-

nais e as empresas que apostam em grandes 

sacadas não vão longe. É preciso encontrar 

soluções baseadas em pesquisas, análises de 

dados por computadores e testes mercadológi-

cos.” Eu acho que em se tratando do compor-

tamento de amadores e profissionais, a frase 

fala por si. Como cada um vai encarar o mundo 

como está e o que vem por aí é uma decisão 

pessoal, mas quem ainda acredita em soluções 

fantasiosas para problemas verdadeiros, vai ter 

um pouco mais dificuldade. 
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NOSSO MERCADO

Quarentena ainda afeta 
setor de veículos usados

SOLUÇÕES E ALTERNATIVAS
Como ficou muito claro, as vendas de veículos 
seminovos e usados, nos últimos dois meses 
e meio demonstram, claramente, os impactos 
causados pela quarentena imposta ao comér-
cio em geral, com o fechamento da maioria das 
lojas de vários segmentos.

A imposição dessas medidas, obrigou as lo-
jas multimarcas a adotarem o modelo de tra-
balho home office, o que nos remete a uma 
primeira reflexão sobre como desenvolver es-
forços, no sentido de manter ativo nossa cartei-
ra de clientes, mesmo sem poder demonstrar, 
presencialmente, os veículos para eles. 

Para ajudar os lojistas na descoberta e apli-
cação de soluções e alternativas criativas, a 
FENAUTO realizou uma série de encontros 
virtuais com Associados e parceiros do setor 
financeiro, portais de comércio eletrônico e ou-
tros convidados, auxiliando, assim, na geração 
de negócios. 

Um consenso geral, desenvolvido durante a 
realização das reuniões virtuais desses Fóruns 
Eletrônicos FENAUTO, foi o de que os lojistas 
devem continuar investindo fortemente nas 
ofertas de veículos pela Internet, passando a 
ter, nesse meio, um aliado importante.

Prova dessa conscientização é o próprio 
Congresso FENAUTO que, em muitas das 
suas edições, já vinha abrindo espaço que os 
participantes tivessem acesso a essas dicas 
e pudessem planejar melhor suas atividades 
comerciais para um futuro próximo. O vírus só 
veio acelerar mais esse processo de transfor-
mação dos modelos atuais de negócios. 

Em algumas ““Live”s” realizadas pela FE-
NAUTO ficou claro, por informações trazidas 
pelos principais players do mercado eletrônico 
de veículos que, depois de um susto provocado 
pelas notícias da pandemia, que retraiu muito o 
mercado, o número de consultas e buscas por 

F
echados os dados sobre a comerciali-
zação de veículos seminovos e usados, 
durante o mês de maio, podemos perce-
ber uma retomada lenta e gradativa das 

vendas, ainda estão muito distantes dos obser-
vados no período anterior à pandemia.

Até a primeira semana de março, as vendas 
estavam positivas, com um volume de 60.954, 
cerca de 11,44% superior a janeiro e fevereiro. 
A partir da decretação da quarentena, com o 
fechamento do comércio das lojas, o volume 
de vendas foi decrescendo continuamente, até 
praticamente o final do quarto mês do ano, com 
ligeiras oscilações positivas.

Mas, a partir da quinta semana de abril, as ven-
das começaram a se elevar novamente, em vo-
lumes pequenos, mas contínuos, em função da 
utilização de mecanismos online, por parte dos 
lojistas, para gerar vendas, mantendo os resulta-
dos positivos até o dia 31 de maio (veja abaixo). 

O resultado comparativo entre maio de 2020, e 
o mesmo mês de 2019, recuou 65,2%, e no acu-
mulado deste ano se constata um recuo de 34,4%. 

Mesmo com esse crescimento lento no nú-
mero de transações, devemos lembrar que al-
guns DETRANs estão funcionando pelo país 
apenas remotamente, o que, com certeza, 
pode estar atrasando e mascarando a quanti-
dade real de veículos comercializados. Esses 
números deverão crescer ainda mais quando 
tais Órgãos estiverem operando em força total, 
após a pandemia. 
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   Volume     Variação
1ª Quinzena de Março 60.954       11,44%

5ª Semana de Abril 18.367       -69,87%

1ª Semana de Maio 20.260       10,31%

2ª Semana de Maio 21.811       7,66%

3ª Semana de Maio 22.577       3,51%

4ª Semana de Maio 23.737       5,14%
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Segmento

EVOLUÇÃO DAS VENDAS (Só Seminovos e Usados)

Região

Tempo de Uso

Auto Comerciais Leves
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oportunidades de compras de veículos voltou 

a crescer lentamente. Logicamente, ainda não 

alcançamos os patamares de negócios de an-

tes da pandemia, mas a tendência é que, cada 

vez mais, seja crescente o número de e-consu-

midores, ou, em outras palavras, aqueles que 

preferem comprar on-line. 

Portanto, o comportamento do consumidor já 

dá importantes pistas de que a forma de vender 

deve ser repensada.

Para fazer face a esses desafios urgentes é 

necessário aceitar que, enquanto alguns mode-

los tradicionais de negócios começam a perder 

força, outros surgem para substituí-los e devem 

conquistar, cada vez mais, novos adeptos.

A China, país onde a COVID-19 surgiu, so-

freu muito com o vírus e agora começa a re-

tomar as atividades cotidianas paulatinamente. 

Ela serve, também, como um modelo para nos 

espelharmos nas formas criativas que estão 

sendo desenvolvidas lá para gerar novos negó-

cios. Lá, as ““Live”s” com vendas de produtos já 

mostraram ter um enorme potencial, enquanto 

aqui no Brasil ainda engatinhamos nesse senti-

do, já que os varejistas, normalmente, usam os 

stories do Instagram para mostrar os produtos. 

A novidade bem-vinda, agora é o chamado 

“Live” Streaming para vendas, ideia que pode 

se transformar em uma poderosa ferramenta 

de vendas. Para se ter uma ideia do potencial 

desse novo modelo de negócios, que com-

preende a modalidade conhecida como shop-

streaming, basta dizer que ele já é alvo de pes-

quisas sérias. 

Por exemplo, a iiMedia Research, organiza-

ção de renome mundial de análise e mineração 

de dados de terceiros, realiza pesquisas, desde 

2007, abrangendo novos campos econômicos, 

como inteligência artificial, novo varejo, econo-

mia compartilhada, educação on-line, biotecno-

logia, jogos on-line, comércio eletrônico, publi-

cidade e marketing, cultura e entretenimento, 

mídia editorial e pagamento de conhecimento.

A projeção feita pela empresa é a de que o 

novo serviço de shopstreaming fature US$ 129 

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

bilhões em 2020 no mundo todo, obtendo, com 

as ““Live”s”, ou seja, um crescimento de 111% 

em relação a 2019. Se esse número não for 

muito interessante, um outro bom motivo para 

se investir nessa nova modalidade de negócios 

é a evolução na jornada de compra. Ainda se-

gundo a pesquisa realizada pela empresa, 46% 

dos consumidores realizam alguma ação de-

pois de assistir a um vídeo. Ou seja, uma par-

cela dos espectadores entra no site da empre-

sa, pesquisa sobre e até compra um produto. 

Um teste desse novo modelo aconteceu, 

recentemente, com comerciantes da China. 

Como no Brasil, impossibilitados de abrirem as 

lojas, eles decidiram realizar três transmissões 

ao vivo. A transmissão, além da apresentação 

dos produtos, dirimiu dúvidas de consumidores 

em tempo real gerando uma enorme interação 

com outros comentários e observações, possi-

bilitando que os vídeos ao vivo fossem vistos 

por 130 mil pessoas. A se confirmar essa novi-

dade, será necessário reavaliar até que ponto 

a venda presencial é mesmo a melhor forma 

do cliente realizar seu desejo por um veículo. 

Mas, ao menos, o que parece mais certo é que, 

em um futuro bem próximo, um modelo híbrido, 

reunindo o mundo on-line com o off-line será o 

mais aceito pelo novo consumidor. 

Vale à pena pensar nesse novo caminho 

para ativar as vendas. 

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

NOSSO MERCADO
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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. 

Coronavírus e 
o cumprimento 
dos contratos

JURÍDICO

C
om a pandemia do Coronavírus e, 

consequentemente com a crise que 

além da saúde atinge também as 

relações comerciais entre pessoas, 

físicas e jurídicas, com resultados nefastos que 

superam, e muito, o aspecto da saúde, muitas 

empresas estão mobilizadas no sentido de noti-

ficarem as outras empresas com quem mantém 

relacionamento, a propósito de noticiarem a 

impossibilidade de cumprimento dos contratos 

assinados, alegando, para tanto, o instituto da 

força maior. 

Pergunta-se: podem as empresas fazer uso 

desse instituto?

Vamos partir do princípio de que esses con-

tratos tenham sido constituídos sob o enfoque 

da legislação civil brasileira.

Com base nessa premissa, trazemos o 

enunciado do artigo 393 do Código Civil que 

estabelece que o devedor não responderá pe-

los prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver 

por eles responsabilizado e, complementar-

mente, o parágrafo único traz a previsão de 

que este instituto somente pode ser aplicado 

se os efeitos dele decorrentes forem imprevi-

síveis e inevitáveis.

Desta forma, a exoneração ao pagamento de 

uma obrigação, deve haver também um impe-

dimento real e comprovado justificando essa 

impossibilidade de cumprir com o dever contra-

tualmente assumido e reitera-se essa justificati-

va não pode ser um pretexto genérico.

Contudo, se o impedimento for apenas tem-

porário, o cumprimento da obrigação poderá ser 

suspenso, salvo se o atraso gerado justificar a 

efetiva rescisão do contrato. Se o impedimento 

for definitivo, o contrato poderá ser rescindido.

Dependendo do tipo de contrato, as partes já 

estabelecem, em suas cláusulas, os fatos que 

podem ou não caracterizar a força maior. Po-

dem, também, as partes ajustarem que, mesmo 

no caso de um evento de força maior, elas re-

nunciam expressamente ao direito exoneração.

Assim é que, diante de todos esses aconte-

cimentos pandêmicos, os casos deverão ser 

cuidadosamente analisados, caso a caso, para 

definir-se precisamente as ocorrências das hi-

póteses de justa exoneração, sem deixar de se 

examinar a função social do contrato examina-

do e a ocorrência da boa-fé objetiva.

O importante nessas situações é o diálogo en-

tre as partes para uma melhor solução a todos.

Revista Fenauto | 13
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EDUCAÇÃO

O 
surgimento de um novo ambiente 

empresarial, caracterizado por pro-

fundas e frequentes mudanças, pe-

las necessidades de respostas cada 

vez mais rápidas, exige das pessoas uma pos-

tura de autodesenvolvimento e aprendizagem 

contínua. Então o que é APRENDIZAGEM?

• Aprendizagem é o processo pelo qual as pessoas 

adquirem conhecimento sobre seu meio ambiente 

e suas relações durante o próprio tempo de vida. 

• O aprendizado acontece quando ocorre mu-

dança de comportamento da pessoa em res-

posta a uma experiência anterior.

Pensando neste grande aprendizado que to-

dos nós estamos vivenciando, já são mais de 60 

dias de isolamento social. Isso possibilita várias 

formas de percebermos como uma reviravolta 

mundial pode afetar nossas vidas, seja ela pro-

fissional, familiar, emocional, etc, ou seja, nossa 

condição humana. Você já parou para pensar no 

seu “Eu” antes, durante e como vai ser depois da 

pandemia? Como sua vida estava na primeira 

quinzena de março e como está agora? Conse-

guiu parar e fazer uma autoanálise? Experimen-

te fazer o teste do espelho. 

É bem simples: em um momento só seu, pare 

em frente ao espelho e reflita sobre essas ques-

tões. A chance de você conseguir entender, 

organizar e valorizar pequenas ações, atitudes 

que antes não tinham significado, hoje pode ser 

um diferencial para este novo ciclo de aprendi-

zados que fomos obrigados a nos adaptar.

Na correria e com o passar dos dias, não 

estamos habituados a nos conectar conosco e 

tentamos aliviar as adversidades com atitudes 

externas (exemplos: beber, comer, comprar, 

dormir...), tentando nos proteger de sentimentos 

desfavoráveis. Neste momento de isolamento 

social que estamos passando, devemos ficar 

atentos para a grande oportunidade de trabalhar 

a reflexão sobre nossa vida, atitudes e aprendi-

zados em todos os aspectos de nossa vida. Es-

tes tempos demandam de nós a capacidade de 

iniciar ou aprimorar adaptação ao novo mundo 

que está se instalando. É muito importante que 

consigamos estar em contato com nossas emo-

ções de forma mais saudável e eficiente para 

buscar o que nos faz bem, e o que nos fortalece 

para poder enfrentar o que nos faz mal.

No atual contexto em que estamos é impor-

tante fazer uma boa reflexão sobre dois temas 

centrais: a resiliência e a inteligência emocional.

MAS AFINAL O QUE É 
RESILIÊNCIA?
O significado de resiliência, na física, é a pro-

priedade que alguns corpos apresentam de 

retornar à forma original após terem sido sub-

metidos a uma deformação elástica. E no sen-

tido figurado, é a capacidade de se adequar às 

adversidades. Acredita-se que a resiliência não 

Oportunidade de
desenvolvimento
e crescimento!

APRENDER, APRENDER E APRENDER! 
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Por Cida Smidt, especialista 
em Business & Life Coaching 
e parceira da FENAUTO.
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é o resultado de uma personalidade ou caráter, 

mas o resultado do desenvolvimento de cada 

indivíduo. O desenvolvimento dessa capacida-

de começa cedo, e podemos ver que pessoas 

que fogem das dificuldades do cotidiano aca-

bam não treinando seu comportamento. Um 

ponto importante é ter um projeto pessoal de 

vida, que lhe traga sentido e o faça correr atrás 

do seu objetivo todos os dias.

O principal ponto de todos é compreender o 

que sentimos, pois muitas vezes não entramos 

em contato com nossas sensações subjetivas. 

Por fim, temos que entender como uma incrível 

aventura o que pode ser redescobrir-se, readap-

tar-se e aprender. Dentro desse contexto a inte-

ligência emocional é outro tema de importância.

POR QUE A INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL É IMPORTANTE?
O conhecimento técnico do colaborador/traba-

lhador ainda é fator importante, mas apenas isso 

não é mais garantia de uma carreira promissora. 

É preciso mais, é preciso dominar a difícil arte 

de conviver com o outro. Esse outro que pen-

sa diferente de você e tem outros valores, com 

comportamentos e reações opostas ao seus.

A inteligência emocional é basicamente a for-

ma como você lida com a frustração, a ansieda-

de, o mau humor, o medo, a motivação e outros 

sentimentos, gerenciando-os de forma positiva. 

Imagine um atleta fisicamente e tecnicamente 

bem preparado, mas que a tensão antes da 

partida eleva tanto a sua ansiedade a ponto de 

comprometer seu desempenho. O mesmo vale 

para o ambiente empresarial em que o sujeito, 

tão competente em sua tarefa, não consegue 

trabalhar em equipe por ser individualista. 

Ou alguém que não expressa uma nova ideia 

à equipe porque se sente inseguro. Até mes-

mo a criança com alguns problemas familiares, 

com a morte de um ente querido, ou separação 

dos pais, tem suas emoções refletidas negati-

vamente em sua aprendizagem.

Os exemplos são muitos, o que demonstra o 

quanto as emoções exercem forte impacto em 

nossa vida, sendo um ingrediente fundamental 

tanto para a conquista como para gerenciar 

uma derrota. Em tempos de relações mais vir-

tuais que presenciais, de competição e indivi-

dualismo exacerbados, de carência afetiva, a 

busca pelo equilíbrio emocional para lidar com 

estas e outras questões é uma solução para 

nosso bem estar.

Há muito o que se discutir sobre este assunto 

ainda, mas é possível afirmar que a Inteligência 

emocional não é algo que se adquire rapidamen-

te. É preciso construi-la, independentemente da 

idade. Nesse sentido o autoconhecimento é o 

principal caminho para melhorar alguns aspec-

tos emocionais menos desenvolvidos.

A inteligência emocional é um dos assun-

tos que tem fascinado diversas pessoas nas 

últimas décadas. Daniel Goleman, psicólogo 

americano foi quem mais pesquisou sobre o 

assunto. Em um de seus livros, “Inteligência 

Emocional” ele descreve a importância de o in-

divíduo perceber, refletir e administrar não ape-

nas as suas próprias emoções, mas também 

aprender a reconhecer as emoções do outro, 

compreendendo mais o mundo subjetivo dele.

Fica de sugestão esse livro do Daniel Goleman, 

uma importante leitura em tempos de pandemia!

Podemos aproveitar todo este contexto para 

refletir nossas atitudes, emoções e posições 

diante da vida e tirar lições, um belo convite à 

aprendizagem através da experiência.

Aproveite!
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NADA
será como 

antes

afetado pela chegada da onda da COVID-19. 

E aqui também, seguindo a recomendação 

do Ministério da Saúde e demais órgãos 

sanitários para se evitar a disseminação da 

doença, toda a atividade econômica literal-

mente pisou no freio. 

D
e repente fomos pegos de surpresa 

por uma ameaça invisível e o mun-

do se viu obrigado a parar. Cidades 

ficaram desertas, o comércio fechou 

e os hospitais ficaram lotados de pacientes. 

O Brasil, assim como o mundo todo, foi 
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A decretação da quarentena e do distancia-

mento social nas cidades conduziram nossa 

sociedade para o esvaziamento das ruas e 

ao redirecionamento do trabalho para o home 

office. Dentro desse contexto da parada total 

na economia, as lojas multimarcas de veícu-

los usados viram suas vendas despencarem e 

sentiram na pele a necessidade de reinventa-

rem suas rotinas de negócios, obrigando-as a 

repensarem a forma como deveriam se apre-

sentar ao consumidor. E isso, logicamente, se 

tornou um desafio imenso para a maioria. 

Foi pensando em auxiliar suas Associações 

e lojistas, e oferecer alternativas criativas, di-

cas e informar a todos sobre o que os parceiros 

da Federação poderiam oferecer para apoiar a 

categoria, que surgiu a ideia da realização dos 

Fóruns Eletrônicos FENAUTO. 

A série, realizada praticamente diariamente 

de forma digital, desde o início da obrigatorieda-

de do distanciamento social, produziu mais de 

duas dúzias de vídeos, com abordagens varia-

das sobre assuntos de interesse do setor. Para 

que mais profissionais tenham acesso às infor-

mações disponibilizadas nessas discussões, 

essas gravações estão disponíveis no canal da 

FENAUTO no YouTube e redes sociais. 

A série reúne desde presidentes de entida-

des do mesmo nível que a FENAUTO, como 

Anfavea e Fenabrave, passando por CEOs dos 

principais apoiadores do setor financeiro, por-

tais de comercialização de veículos, sites de 

informação e treinamento, profissionais de vá-

rias áreas e parceiros de muitas outras áreas. 

As discussões mostraram como a COVID-19 já 

mudou nossas vidas e negócios e quais serão 

as principais tendências para o mundo, nosso 

segmento e os consumidores pós-pandemia.

O MUNDO PÓS-PANDEMIA 
SERÁ DIFERENTE
De uma forma geral, os bate papos realizados 

nos Fóruns FENAUTO deixaram claro que, de-

pois dessa crise provocada pela COVID-19, o 

mundo não será como antes. A realidade im-

posta por essa ameaça invisível nos fez perce-

ber que o mundo antes da pandemia não existe 

mais, e que o vírus impulsionou mudanças no 

nosso modo de vida que levariam anos para se-

rem implementadas normalmente. A COVID-19 

agiu como um acelerador de futuros, antecipan-

do mudanças que já vinham sendo anunciadas, 

mas que muitos ainda adiavam indefinidamente.

As mudanças que estamos vendo abrangem 

campos vão desde a política, passando pela 

economia, modelos de negócios, relações so-

ciais, cultura, psicologia social e a relação com a 

cidade e o espaço público, entre outras coisas.

Um dos pontos interessantes levantados nas 

reuniões virtuais é o da revisão ou reconfigura-

ção dos espaços do comércio depois da pande-

mia. Ficou claro que essa crise vai acentuar o 

medo e a ansiedade das pessoas, criando e es-

timulando novos hábitos de convivência. Assim, 

os cuidados com a saúde e o bem-estar que 

estamos tomando hoje, de acordo com as reco-

mendações dadas pelas autoridades de Saúde, 

devem se estender e intensificar aos locais pú-

blicos, especialmente os fechados, pois o receio 

de locais com aglomeração deve permanecer na 

memória das pessoas por muito tempo ainda.

Outro ponto constantemente relatado nas 

conversas é o do fortalecimento do trabalho on-

-line que ganhou mais força com o recolhimen-

to em home office forçado. Assim, o consenso 

geral provocado pelas reflexões e impactos na 

economia é que os lojistas passem a investir 

mais fortemente nas ofertas de veículos pela 

Internet, passando a ser uma aliada importante 

para lojas que até então se valiam apenas do 

local físico para apresentarem seus produtos. 

Leia, a seguir, as principais linhas de pen-

samento desenvolvidas nas discussões dos 

Fóruns Eletrônicos FENAUTO. O acesso à in-

tegra dos vídeos poderá ser feito no canal da 

FENAUTO no YouTube. Aproveite!
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Para Wilson Diniz, a tônica de toda essa 

discussão envolvendo a situação atual, e 

como será o cenário pós pandemia, se resume 

à frase “depende muito do que você está fa-

zendo agora e o que a gente pode fazer neste 

momento para ajudar”.

Respondendo pelas ações discutidas e apro-

vadas, Wilson afirma que a posição oficial do 

Banco PAN é a de estar muito próximo do clien-

te, pois só existe essa alternativa para a conti-

nuidade da relação com os lojistas. 

“Tem que estar muito próximo, tem que 

oferecer alguma solução que ajude o lojista 

a vender mais para que eu possa financiar, 

pois se o lojista parar de vender, o meu ne-

gócio morre e eu paro de financiar. Então, 

o que precisamos neste momento, é estar 

muito próximo do cliente, estar ligando, es-

tar oferecendo soluções para resolver o 

problema, ajudando aquele que tem mais di-

ficuldade no mundo digital, no mundo da In-

ternet, mandar uma proposta para ele, criar 

algum banner para ele, pois já fizemos isso 

para diversas lojas, Brasil afora. Ou seja, em 

tudo o que pudermos auxiliar, o lojista pode-

rá contar conosco.”

Em vista de outros segmentos, Wilson não 

conseguiu dimensionar o quanto o de veículos 

seminovos e usados foi atingido, e de quanto 

será um possível prejuízo nas vendas. Para 

efeito de comparação, ele citou outros merca-

dos como o de turismo e viagens, por exemplo, 

onde a queda de atividade foi enorme e a reto-

mada será muito mais difícil.

Wilson ressaltou que os processos de atendi-

mento, financiamento e contratação do veículo 

pelo Banco PAN já são todos digitalizados, o 

que faz com que os clientes e as lojas ganhem 

um tempo precioso para finalizarem os proces-

sos de compra. Devemos adequar as novas 

práticas à situação e, nestes momentos difíceis 

ou de crise como este, é que descobrimos uma 

série de práticas, despesas e procedimentos 

que podem ser revistos, fazer uma renego-

ciação de contratos etc., para se obter novas 

soluções, mais práticas e rentáveis. Temos “n” 

soluções que poderão ajudá-lo a vender nesse 

período, com certeza não no mesmo volume 

anterior à pandemia, mas com um patamar que 

poderá sustentar o negócio enquanto essas 

medidas de quarentena e afastamento social 

permanecerem ativas. 

O Banco PAN não mudou suas políticas de 

aprovação, salvo na categoria profissional li-

beral e autônomo, considerando esta situação 

atual como um freio de mercado. Apesar dos 

recebimentos de cobrança terem caído no pri-

meiro instante, já praticamente voltaram aos 

níveis anteriores à pandemia. 

Para ele, a maioria dos Bancos do mercado 

ainda era muito conservadora na concessão de 

crédito e, justamente por esses parâmetros es-

tabelecidos por eles, não deve ocorrer um es-

touro da inadimplência. 

O Banco PAN não acredita que seja o fim do 

mundo e, ao contrário, tem tomado decisões 

para alavancar ainda mais os negócios. Quer 

saber mais sobre o que o Banco PAN está fa-

zendo? Assista à “Live” completa clicando no 

ícone à esquerda.

03/04/2020

“FÓRUM ELETRÔNICO FENAUTO, BANCO PAN”
WILSON DINIZ, SUPERINTENDENTE EXECUTIVO BANCO PAN
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O CEO da BV e mais nove Executivos Re-

gionais da entidade participaram da “Live” 

para oferecer um panorama geral da situação e 

das ações que vêm sendo desenvolvidas. 

O bate papo foi iniciado pela palavra do Ro-

berto Padovani, Economista-Chefe para um 

resumo de todas as situações e ações que 

vem acontecendo e os impactos da COVID-19 

na economia. 

Padovani iniciou falando sobre o mercado 

financeiro, afirmando sobre as diversas fases 

da pandemia como o distanciamento social ini-

ciado na China, e as comparações feitas com 

outros episódios semelhantes como a Sars 

(Síndrome Respiratório Aguda Grave). Na opi-

nião dele, até então, o mercado estava relati-

vamente tranquilo, já considerava a ameaça 

do Coronavírus, semelhante às outras crises 

anteriores. Mas quando o vírus começou a se 

espalhar pelo mundo, as preocupações cres-

ceram pela velocidade de contágio e as con-

sequências causadas pela imposição do dis-

tanciamento social e, consequentemente, na 

paralisação da economia dos países afetados. 

Nas primeiras semanas, os mercados ficaram 

quase que às cegas, pelo desencontro ou falta 

de informações, mas gradativamente, nas se-

manas seguintes, já observamos mudanças. 

O “modo pânico” parece ter acabado e ter sido 

substituído pelo “modo volatilidade” já que co-

meçamos a entender o comportamento do ciclo 

epidemiológico com o pico a estabilização pos-

terior. Outro fator importante para essa estabi-

lização foi a definição da forma de combate da 

epidemia, com o isolamento social, quarentena 

vertical, as definições de apoio dos governos à 

atividade econômica etc. 

Na medida em que a situação de crise foi ca-

minhando, fomos coletando informações sobre 

os danos causados em outros países em vários 

setores da economia. Projetamos esses dados 

aqui no cenário brasileiro e se as mesmas si-

tuações se repetirem aqui, poderemos ter uma 

retração em torno de 7% do PIB no segundo 

semestre, prejudicando o faturamento das em-

presas e o endurecimento dos procedimentos 

de bancos, prevendo uma retomada mais lenta 

da economia.

Celso Rocha, após essa explanação, res-

saltou que esse problema da retração não 

está apenas no Brasil e sim no mundo intei-

ro e vemos um movimento coordenado entre 

os países afetados. Então, para o Executivo, 

devemos prestar muita atenção às lições que 

teremos que aprender com essa situação, do 

ponto de vista humano e de negócios e ao que 

a sociedade pede hoje em termos de socorro. 

Sobre o negócio de veículos multimarcas, 

com a maioria dos empresários pequenos e 

médios, e a possível falta de crédito para esse 

segmento em função desse novo cenário, como 

o sistema financeiro deverá reagir e que postu-

ras deverá tomar para ajudar esse mercado?

Padovani comparou o momento atual com a 

crise de 2014, com a quebradeira de bancos e 

outras instituições, afirmando que o momento 

posterior deverá trazer uma preocupação maior 

dos bancos com relação aos riscos de um fi-

nanciamento. No entanto, o Governo Federal, 

pelo Tesouro Nacional, está injetando recursos 

para que eles cheguem às empresas, via ban-

cos. Assim, o risco está sendo atenuado pelos 

recursos do Governo, possibilitando a sobrevi-

vência das pequenas e médias empresas e os 

empregos que elas possuem. 

Mas e com relação ao consumidor? As fi-

nanceiras serão mais restritivas, aumentarão 

suas taxas? Neste momento a incerteza é 

06/04/2020

“FÓRUM ELETRÔNICO FENAUTO BV”
CELSO ROCHA, CEO DA BV FINANCEIRA
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muito elevada ainda e não seria possível fazer 

uma previsão à essa possibilidade. Segundo o 

economista da BV, no final do ano, o pico da 

epidemia já terá passado e, com isso, pode-se 

ter uma visão melhor do possível prejuízo que 

ela causou no mundo. A visão do BV para esse 

período é otimista, já que se conseguirmos 

manter as empresas e os empregos, teremos 

um cenário com uma grande oferta de crédito a 

juros bem reduzidos. 

Celso Rocha ressaltou que para o segmento 

de veículos que a FENAUTO representa, a BV 

colocou o time em campo com as ferramentas 

de que dispõem para auxiliar os lojistas para 

que os negócios possam ter continuidade, na 

medida do possível, eletronicamente. “Esta-

mos acelerando os projetos que tínhamos na 

mesa para melhorarmos ainda mais as nossas 

ferramentas de apoio aos lojistas. Além disso, 

também trabalhamos fortemente na questão 

de colocar o Banco para ajudar a sociedade, 

como uma plataforma para ajudar as pessoas 

com donativos a hospitais, compra de equipa-

mentos etc.”

Conheça mais detalhes sobre as ações de-

senvolvidas pela BV no link.

07/04/2020

“FÓRUM ELETRÔNICO FENAUTO, ITAÚ, ICARROS”
RONEY BERNARDINO CEO DO ITAÚ, E RICARDO BONZO – CEO ICARROS

O CEO abriu a conversa comentando que 

estão trabalhando para manter as três 

prioridades estabelecidas: manter o banco ro-

dando, auxiliando seus clientes a passarem 

por esta fase de bastante complexidade e mui-

tas incertezas, ainda. A segunda é garantir a 

saúde e o bem estar dos colaboradores (mais 

de 100 mil pessoas por todo o país e exterior), 

por meio do trabalho home office. A terceira 

é continuar prestando serviços essenciais à 

população e à sociedade, tentando ajudar da 

melhor forma, inclusive financiando a produção 

de máscaras e outros materiais essenciais para 

ajudar a passar por essa situação.

Naquela ocasião, o CEO comentou que pe-

los dados oficiais disponíveis, a queda do PIB 

brasileiro seria de algo em torno de 1,5%, neste 

ano, em função do grande impacto da pande-

mia, com uma possível recuperação nos dois 

trimestres finais do ano. Mas, provavelmente, o 

impacto na economia deverá ser maior do que 

o previsto, em vista do prolongamento da qua-

rentena. “Infelizmente, é uma situação muito 

delicada e estamos passando por impactos não 

só do ponto de vista de saúde humana, mas 

também na economia”, resumiu ele.

Afirmou que o banco não alterou em nada no 

crédito de financiamentos para as lojas inde-

pendentes, e até existia um plano para melho-

rar a aprovação do crédito, mas pela imposição 

da quarentena, tiveram que adiar essa iniciati-

va, sem descartá-la definitivamente. 

O “Toninho” afirmou que toda a equipe de 

acompanha as lojas multimarcas está traba-

lhando intensamente, atendendo aos pedidos 

de simulação, leads etc, confirmando o esforço 

enorme dos lojistas para a geração de negó-

cios. As lojas estão atualizando estoques com 

mais frequências, melhorando a qualidade das 

fotos, buscando retomar contatos e ativar clien-

tes anteriores, etc. Isso mostra a vontade de 

trabalhar muito. 

Ricardo Bonzo reafirmou que a equipe da 

iCarros está totalmente empenhada em mitigar 

os efeitos dessa crise, tem noção que neste pri-

meiro momento o volume de vendas caiu. Mas, 
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para ele, é importante não só pensar no hoje, 

mas também no amanhã, já que essa crise vai 

passar em um determinado momento e tere-

mos condições de acelerar a recuperação. 

A primeira iniciativa do iCarros foi levar até 

a rede a Garagem do Conhecimento, um pro-

jeto de EAD, colocando à disposição de todas 

as revendas de multimarcas, e de seus vende-

dores (inclusive as lojas que não são nossos 

clientes), cerca de 30 cursos gratuitos, apro-

veitando o período de trabalho pelo qual estão 

passando, para adquirir conhecimentos e auxi-

liá-los na retomada das atividades.

Bonzo afirmou que já durante o mês de abril, 

depois do primeiro momento de queda regis-

trado em março, se pode constatar uma volu-

metria de visualizações de estoques e leads 

equivalente ao período pré-crise. Estamos an-

tecipando alguns projetos para colocarmos à 

disposição de todos. 

O CEO finalizou a “Live” reforçando que “co-

locamos o banco Itaú inteiro à disposição e 

também deixamos nossa intenção estratégica 

clara para vocês, desejando uma recuperação 

de mercado e ajudando todos a crescerem 

para crescermos juntos.”

08/04/2020

“FÓRUM ELETRÔNICO FENAUTO, SANTANDER, WEBMOTORS”
ANDRÉ NOVAES– CEO SANTANDER FINANCIAMENTOS 

E EDUARDO JURCEVIC CEO WEBMOTORS

O CEO começou a “Live” comentando que, 

com 27 anos de serviços na área finan-

ceira, o que ele aprendeu é que, nesses mo-

mentos difíceis, “temos que estar mais perto 

de nossos clientes. Isso é um aprendizado que 

trago comigo e é a forma como estamos nos 

posicionando no mercado.”

A preocupação do Santander é tentar encon-

trar formas para poder ajudar os lojistas em um 

momento tão complexo, criando novas formas 

de vender, neste país que sempre teve altos e 

baixos, sujeitos a planos econômicos, recessão 

e tantos outros problemas. A diferença atual-

mente é que a crise não é apenas brasileira, 

mas mundial, em um momento ímpar. Mas, 

como o país já tem uma certa “casca dura” para 

enfrentar essas situações, o executivo acredita 

que essa resiliência já está presente nas lojas 

de automóveis. 

Na visão do Santander a questão da pande-

mia ainda está longe de mostrar uma definição, 

já que o vírus simplesmente não vai embora 

amanhã. O desafio é conviver com essa história 

e temos um cenário onde a curva de infecção 

ainda terá uma tendência de crescer nas próxi-

mas semanas. Dito isso, o cenário mais prová-

vel será o de uma volta paulatina à normalidade, 

mas nunca como era antes, com o comércio 

totalmente aberto, todas as pessoas nas ruas, 

com alguns meses ainda com restrições. 

Algumas coisas vieram para ficar em função 

das restrições que existirão. A tendência será 

uma jornada mais digital em alguma medida. 

Portanto, as lojas que estiverem mais prepa-

radas para isso, sairão na frente. Em alguns 

países como a China, onde a onda maior já 

passou, já houve mudanças no comportamen-

to do consumidor com relação às compras. A 

intenção da compra de automóvel, na China, 

mudou muito em função da privacidade e segu-

rança que o consumidor deseja para preservar 

a saúde, evitando os transportes públicos. 

Para ajudar os lojistas, o Santander trouxe 

um conceito chamado o “chorinho”, aquela fle-
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xibilidade para achar melhores condições de 

compra para o cliente.

Para Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, 

trouxe uma visão sob o ponto de vista do com-

prador, como ele está reagindo. O mercado, em 

todos os países, em um primeiro momento, de-

sabou por conta das incertezas que a pandemia 

trouxe. Logicamente a China, como foi a pri-

meira a sofrer com o vírus é também a primeira 

que está saindo dessa situação crítica. Então, é 

impressionante a curva de recuperação do mer-

cado, assim que as medidas de relaxamento co-

meçaram a ser adotadas, gerando já uma con-

fiança e estabilidade no mercado daquele país. 

Na ocasião da “Live”, a recuperação foi muito 

acelerada e já estava em 85% dos índices apre-

sentados pré-pandemia depois de uma semana 

da retomada. Obviamente, são mercados e cul-

turas diferentes, mas, números tão significativos 

como esses não podem ser ignorados. 

Para o CEO do Santander, com a oportuni-

dade de se expressar na “Live”, a mensagem 

dele se resumiu a três palavras que considera 

fundamentais para a situação atual e que deve-

mos procurar aperfeiçoar: resiliência, criativida-

de e proximidade dos clientes. 

Tenha mais detalhes sobre as falas dos exe-

cutivos do Santander e iCarros, no link.

09/04/2020

“ASPECTOS TRABALHISTAS E LEGAIS 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19”
DR. PIO CARLOS FREIRIA JR, DR. NELSON PASINI E MÁRCIO ARAÚJO

Neste Fórum, foram abordados assuntos de 

interesse dos lojistas, talvez no momento 

mais crítico do início da pandemia e quaren-

tena, quando questões de cunho trabalhista, 

folha de pagamento, recolhimentos de taxas e 

impostos, folha de pagamento, entre outros. 

Na visão do advogado Pio Carlos, que abriu 

o debate, a situação vai gerar um amplo deba-

te sobre a discussão de contratos. Agora é um 

momento de fazer acordos, pois se a busca de 

soluções for por meio do poder judiciário, isso 

levará muito tempo e desgaste. 

Sobre as primeiras medidas que o Governo 

tomou no princípio da crise, como a redução 

de jornada e a suspensão de trabalhos, ele 

considera que foram realizadas para preservar 

o emprego e a renda das pessoas. Sobre os 

eventuais atrasos de pagamentos com agentes 

financeiros, a percepção é a de que esses com-

promissos deverão ser prorrogados durante o 

período da pandemia, para serem repactuados 

de alguma forma, nos contratos estabelecidos, 

por meio da diluição desses valores nas parce-

las a vencer. Essa negociação deverá ser feita 

caso a caso, já que não existe, ainda uma legis-

lação que determine essa prática.

Márcio Araújo comentou sobre aspectos 

trabalhistas como folha de pagamento, entre 

outros, estabelecidos pela MP 936/2020, que 

conta com algumas opções que o empresário 

pode utilizar. Uma delas é a redução da jornada 

e de salário, e a outra é a suspensão. Na opção 

de redução, a empresa pode pagar desde 25%, 

50% ou 70%. Então, por exemplo, se a empre-

sa optar por 70% de redução de trabalho, o 

funcionário trabalhará 30% do período normal, 

devendo a empresa entrar com um pedido no 

Ministério do Trabalho, em um prazo de até dez 

dias, para que o Seguro Desemprego contribua 

com uma parte. Mas a dificuldade tem sido 

grande, para o atendimento desses pedidos, 

devido ao enorme volume de solicitações. Já 
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no caso da suspensão, dependendo do fatura-

mento que a empresa declarou em 2019, a por-

centagem do Seguro Desemprego pode variar. 

Para o Dr. Pasini, que abordou a questão da 

renegociação de aluguéis, qualquer caso, seja 

ele residencial ou comercial, vai ter que passar 

por acordo entre as partes. Não existe outra alter-

nativa já que a Lei do Inquilinato não foi alterada.

Para Márcio Araújo, contabilista, o conta-

dor, agora mais do que nunca, tem que evo-

luir na interpretação das normas, já que o em-

preendedor, antes de procurar um advogado, 

fala com o seu contador e pergunta: o que 

você acha?

Saiba mais sobre os aspectos jurídicos e tra-

balhistas no link.

13/04/2020

“COMO MANTER O EQUILÍBRIO EMOCIONAL 
E O FOCO NOS NEGÓCIOS”
JOÃO DE BRITO MARQUES FILHO E PAULO COTA

Em tempos de uma pandemia dessas pro-

porções, com a necessidade de se man-

ter o foco nos negócios e, ao mesmo tempo, 

o equilíbrio emocional, a FENAUTO foi buscar 

dois profissionais para oferecer algumas solu-

ções e dicas valiosas. 

João de Brito Marques Filho, psicólogo, e 

Paulo Cota, coach, conversaram com os con-

vidados sobre possíveis saídas e alternativas 

para que passemos por essa crise, sem prejuí-

zos nos negócios e no psicológico. 

A primeira constatação dos dois profissio-

nais é que nunca enfrentamos uma situação 

como essa que nos obrigou ao distanciamen-

to social, privando-nos do convívio de entes 

queridos e atividades sociais essências para o 

equilíbrio emocional. 

Em função dessa realidade isolacionista, 

para João de Brito, “não temos uma solução 

única, padronizada, que responda a todos 

os casos, pois cada indivíduo é único e pode 

responder de maneiras diferentes a essas si-

tuações de estresse. O que devemos fazer é 

tentar achar alternativas que despressurizem 

o momento, descontraindo nosso psicológico. 

Para isso, podemos sempre fazer leituras, as-

sistir a séries, praticar um hobby, fazer uma ati-

vidade física que ocupe a nossa mente, e tome 

nossa atenção, desviando-as da onda de notí-

cias constantes sobre a pandemia, número de 

infectados, mortes etc”.

É lógico que uma das primeiras dúvidas que 

surgiram na mente das pessoas é como estarei 

preparado para um futuro incerto? Como essa si-

tuação vai transformar meu negócio, que estraté-

gias precisarei desenvolver para sobreviver? 

Para Paulo Cota, os profissionais, sejam 

eles de quaisquer áreas que estudemos, pre-

cisarão “investir constantemente no desenvol-

vimento de suas habilidades técnicas e com-

portamentais, além de entenderem que não 

existe saber absoluto ou finito. Estamos diante 

de uma realidade nunca antes vivenciada e, 

para a qual, não existem modelos de resolu-

ção prontos e à disposição. Ou seja, teremos 

que estudar para sempre, para preenchermos 

essa necessidade de atualização constante 

das habilidades profissionais que a nova reali-

dade vai exigir de nós.”

João de Brito concorda com essa colocação, 

afirmando que hoje “a sensação de estar ab-

solutamente perdido é totalmente compreensí-

vel. Ninguém sabe ao certo como será o dia 

de amanhã, e que regras seremos obrigados a 
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seguir, pois não temos um rumo. Daí a possibi-

lidade de um aumento de casos de depressão 

e ansiedade. Para combatermos isso, precisa-

mos manter a mente ‘ocupada’ com atividades 

que nos tragam o mínimo de tranquilidade.”

Para os dois profissionais, o recado é que, 

quanto maior for a resiliência e a capacidade 

e velocidade de adaptação à nova realidade, 

mais cedo os resultados poderão acontecer no 

modelo de negócios, e o equilíbrio emocional 

tão desejado será restaurado. Portanto, deve-

-se sempre estar preparado e atento para apro-

veitar as oportunidades. Isso é o que deverá 

fazer a diferença. 

14/04/2020

“A HISTÓRIA DOS PÓS-CRISES. COMO ENCARAR A RETOMADA”
PROF. NAILOR MARQUES JR.

Conhecedor profundo de todo o processo 

de compra e venda de veículos, e traba-

lhando para o segmento automotivo há anos, 

o Professor Nailor trouxe dicas importantes de 

como os profissionais desse setor podem criar 

alternativas criativas para sair da crise. 

Para ele, ninguém nem nos piores pesade-

los, poderia prever o surgimento e o alcance 

das restrições impostas pela COVID-19. Mas, 

disse que boa parte dos problemas que es-

tão acontecendo e que o setor vem enfren-

tando, com toda a segurança, já foi tema de 

discussões realizadas durante as edições dos 

Congressos FENAUTO, onde foi amplamente 

discutido e colocado que os profissionais do 

segmento deveriam melhorar a presença digi-

tal de seus negócios. 

Segundo ele, “muita gente que hoje está vi-

venciando esse problema da queda nas vendas 

presenciais estava lá, ouviu experts e autorida-

des no assunto comentando sobre essa neces-

sidade, mas parece que tudo o que foi dito en-

trou por um ouvido e saiu pelo outro”, comentou. 

Ou seja, o desafio não foi levado a sério e, ago-

ra, que a situação exige medidas alternativas, é 

preciso correr para pôr para funcionar. 

Ele citou como exemplo os grandes grupos 

que nasceram no mundo virtual como Netflix, 

Amazon Prime ou Globo Play, focadas no for-

necimento de conteúdo digital. “Mesmo essas 

empresas, que já tinham essa vocação digital, 

não conseguiram ampliar seus portfólios de 

materiais colocando séries mais antigas, nove-

las de outras décadas etc. Ora, se para eles 

essa necessidade de aumentar a oferta de 

produtos não se viabilizou, imagine para quem 

ainda estava iniciando no mundo digital, como 

nós? Todo mundo achou, então, que era hora 

de partir para o ambiental digital para marcar 

presença. Começaram as ‘“Live”s’ por toda a 

parte. Mas, quem faz ‘“Live”’, precisa ter con-

teúdo para oferecer.”

Para Nailor, foi isso o que aconteceu com as 

‘“Live”s’ da FENAUTO que trouxeram conteú-

dos valiosos e de importância para quem atua 

no segmento. Muita gente não conseguiu, no 

entanto, qualificar as ““Live”s” que aconteciam 

diariamente, em vista do excesso de informa-

ção que, de repente, começou a surgir nas re-

des sociais, com a pandemia. 

“Se eu fosse um lojista, eu seria a primeira 

pessoa a me interessar pelo conteúdo das ‘“Li-

ve”s’ da FENAUTO, pois todas diziam respeito 

ao meu negócio, e estava diretamente ligada 
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à minha realidade, ao meu momento. O que é 

importante para as pessoas, nesta fase, e está 

faltando, é perceberem, é quantificar o que é 

mais importante, ou menos importante para 

elas acompanharem, pois sempre vai ter al-

guém falando alguma coisa nas redes sociais. 

Mas tudo interessa a você?”

Portanto, este é o momento de parar um pou-

co e analisar exatamente o que estamos fazen-

do agora. Se não temos uma clara noção disso, 

como saber o que faremos depois que essa 

crise passar?

Saiba quais os caminhos recomendados pelo 

Professor Nailor, assistindo à “Live” completa. 

15/04/2020

“USANDO A INFORMAÇÃO A SEU FAVOR”
ELIS SIQUEIRA – FENAUTO

Elis Siqueira é o responsável, na FENAUTO, 

pela tabulação e estudos dos dados relati-

vos ao setor de veículos seminovos e usados 

do Brasil inteiro, disponibilizados pela entidade. 

O profissional iniciou sua apresentação, re-

forçando sua disposição para ajudar as Asso-

ciações, e também para ajudar os empresários 

que fazem parte dessas entidades, auxiliando 

o trabalho de conquistar mais lojistas para as 

entidades regionais.

O objetivo dessa “Live”, segundo o modera-

dor Enilson Sales, foi o de desvendar os “misté-

rios” dos números que a FENAUTO apresenta 

e auxiliar nas eventuais dificuldades de inter-

pretá-los, e para que servem esses números. 

Em resumo, informações são muito importan-

tes para sabermos onde queremos chegar. 

Siqueira iniciou sua apresentação informan-

do que todas as informações com que a FE-

NAUTO trabalha pode não ser tão precisa, ou 

não detalhar tudo o que gostaríamos, mas tem 

uma origem absolutamente segura e verdadei-

ra. E de onde vem essas informações? Qual a 

origem delas? Elas vêm do Sistema Nacional 

de Trânsito, iniciado nos anos 1990, que esta-

beleceu o RENAVAN, um sistema nacional que 

controla o registro de veículos. Antes dele ser 

implementado, as informações de cada veículo 

ficavam sob os cuidados de cada Estado, o que 

gerava uma discrepância e confusão de dados 

muito grande. O RENAVAN trouxe uma harmo-

nização nessas informações, centralizando-as 

e evitando um sistema enorme de fraudes nos 

registros de automóveis. 

Siqueira relatou o início desses trabalhos para 

a FENAUTO, quando foi desafiado a trazer nú-

meros e informações relevantes sobre o mercado 

de seminovos e usados, para que a Federação 

pudesse emparelhar com outras Associações, 

no fornecimento de dados do segmento, tanto 

para os parceiros de interesse como para a im-

prensa. Assim, a FENAUTO se qualificou dian-

te das autoridades e órgãos responsáveis pelo 

fornecimento dessas informações, como uma 

entidade organizada e representativa do setor, 

sendo assim, credenciada para passar a rece-

ber os dados gerados pelo setor.

Essas informações têm um custo para a FE-

NAUTO e, graças às parcerias que a entidade 

tem, ela consegue distribuir às Associações Es-

taduais, parceiros e imprensa em geral. Siquei-

ra também lembrou que, atualmente, já foram 

produzidos 111 relatórios com esses dados. 

Como os relatórios são mensais, esse trabalho 

já completou praticamente 10 anos. 

Quem são os principais usuários desse tipo 

de informação. O primeiro segmento a ser be-

neficiado com isso são os órgãos de imprensa, 
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atendidos pela Assessoria de Imprensa e, gra-

ças a essa abrangência, a FENAUTO começou 

a se destacar com reportagens especiais, au-

mentando a sua visibilidade no mercado e au-

xiliando na construção da imagem da consistên-

cia, reconhecimento e seriedade da Federação.

Enilson ressaltou que, como cada estado 

recebe seu relatório regional, esses dados po-

dem ser passados para a imprensa local, para 

divulgação, criando um vínculo da Associação 

com os jornalistas, para se tornarem referência 

e fonte de consultas permanentes sobre o setor 

de seminovos e usados na sua região.

Hoje, os relatórios fornecidos pela FENAUTO 

são construídos sobre determinados detalhes 

e comparações temporais, com informações 

sobre o que aconteceu no mês atual, compa-

rativos com o mesmo período do ano anterior, 

valor mensal a anual acumulados, ranking de 

veículos mais vendidos etc. 

Com essas informações, o profissional pode 

analisar a performance não só do segmento, 

mas também do seu negócio, podendo avaliar 

tendências, movimentos de mercado e outras 

situações. 

Interessado em saber mais como usar esses 

dados disponibilizados pela FENAUTO. Assista 

à “Live” completa.

17/04/2020

“COMO ME PREPARAR PARA A NOVA REALIDADE”
SILVANA CHMELYK – GARAGEM DO CONHECIMENTO

Silvana começou a apresentação contando 

um pouco da história que culminou com o 

surgimento da Garagem do Conhecimento. 

Em um bate-papo anterior entre Silvana e o 

Prof. Nailor, ficou claro que agora, mais do que 

nunca, é muito grande a oportunidade e neces-

sidade de contar com um suporte na questão 

do ensino via digital. E isso vem somar-se à 

chegada da Garagem do Conhecimento em 

uma parceria com a FENAUTO. 

Silvana relembro a história da EGA – Esco-

la de Gestão Automotiva, que conta com vinte 

anos de experiência nesse mercado, unindo-

-se, agora ao iCarros, para criar uma platafor-

ma digital de ensino à distância. 

Hoje contam com quase 80 cursos, todos 

voltados para o setor automotivo. Assim, se-

gundo Silvana, “a Garagem do Conhecimen-

to pode ser uma parceira das Associações, 

e desejamos nos tornar, cada vez mais, a 

parceira absoluta da FENAUTO, pois enxer-

gamos na Federação não só essa amplitude 

institucional, mas também essa ligação entre 

vocês, com todas as lojas e o poder que a 

FENAUTO tem na penetração no mercado, 

reunindo todas as informações, sejam elas 

de dados que também recebemos da entida-

de, utilizando-os em nossos encontros regio-

nais. Desejamos muito, cada vez mais, nos 

aproximarmos da FENAUTO.”

O projeto educacional da Garagem do Co-

nhecimento se concentra em dois focos: um é 

como uma plataforma de hospedagem de cur-

sos à distância e, o outro, é o Encontro de Ven-

dedores, que atua em um formato presencial. 

Para ele, “se tornar parceira das Associações 

é permitir que a Garagem do Conhecimento 

entre nas lojas, treinando e desenvolvendo os 

vendedores, as recepcionistas, os gestores, e 

quem realmente está na linha de frente. En-

tramos com ações práticas, já que temos uma 

Curadoria Educacional, com uma série de fil-

mes que podem ser acessados, divididos por 

vários temas e gêneros, que formam uma ‘tri-
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lha’ a ser seguida pelo usuário, orientando-o 

para o objetivo que deseja.”

A questão da presença digital vem sendo co-

mentada e analisada já há alguns anos, e, jus-

tamente para Silvana, o mercado não mudou, 

mas veio “mudando” ao longo desse período. 

“Todos nós ouvimos de uma ou outra fonte os 

conselhos de que precisaríamos, em algum 

momento, adentrar a esse novo universo, e nos 

adaptar a ele. Mas, agora, agregar uma plata-

forma digital de conhecimento e ensino, neste 

momento, para formatar o futuro de um profis-

sional, é mais do necessário, é urgente”, anali-

sa a Executiva.

A velocidade com que o mercado vai se 

transformar, e que vai voltar à retomada, é o 

que vai posicionar com vai voltar o cliente. As-

sim, não se trata apenas de uma “adaptação di-

gital” do lojista, do vendedor, da recepcionista, 

da FENAUTO. É muito, também, da adaptação 

do consumidor ao novo cenário que irá surgir 

depois da pandemia. 

Quer saber mais como explorar os recursos 

da Garagem do Conhecimento? Acesse o link. 

20/04/2020

“MOMENTO ATUAL DO SETOR AUTOMOTIVO”
LUIZ CARLOS MORAES – PRESIDENTE DA ANFAVEA

O presidente da Anfavea iniciou a “Live” 

apresentando uma linha do tempo do se-

tor automotivo, afirmando sobre a queda ini-

ciada em 2014 e a recuperação do mercado, 

continuando em 2019. Antes do início da pan-

demia, as projeções da entidade previam um 

crescimento em torno de 10%, gerando perto 

de 3 milhões de unidades de automóveis, co-

merciais leves, caminhões e ônibus.

Sob o ponto de vista das exportações, as pre-

visões da entidade eram bem conservadoras, 

estimando um total de 380 mil veículos, e le-

vando com consideração a situação da Argenti-

na, um importante parceiro comercial do Brasil 

nesse segmento. Com esse número conserva-

dor, os resultados seriam de queda de 11%. 

Mesmo com esses números, Luiz Carlos afir-

mou que a produção ficaria em torno de 7%, 

voltando, o Brasil, a subir no ranking mundial na 

produção e vendas de veículos. As previsões esta-

vam indo bem até o meio de março, com o começo 

da pandemia, mas, antes dessa data, a Anfavea 

já estava preocupada com a situação do vírus na 

China, e como o isolamento do país poderia afetar 

o abastecimento de peças para o Brasil.

Da segunda quinzena de março em diante, 

por conta do início do isolamento imposto, e as 

decisões de governo de fechamento do comér-

cio (e consequentemente das concessionárias 

e plantas industriais), a situação ficou muito 

ruim. Tivemos, com isso, praticamente todas 

as unidades de produção paradas e perto de 

125 mil colaboradores impactados. A conse-

quência disso também foi a paralisação de toda 

a cadeia de fornecedores, o que gerou o efeito 

dominó em todos os níveis, o que fez com que 

os sete mil concessionários por todo o país, pa-

ralisassem suas vendas. 

A Anfavea tentou, junto aos 27 governado-

res, manter operando, pelo menos as fábricas 

de peças e componentes, classificando-as 

como serviços essenciais para a manutenção 

da frota circulante que vinha atuando nos ser-

viços de linha de frente com abastecimento de 

postos de combustíveis, ambulâncias, frota de 

caminhões etc. 

Os primeiros registros entre antes do início 

da crise e a primeira semana dessas medidas, 

mostram uma queda nas vendas entre 80% a 

90%. Em abril, os números não tiveram altera-
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ções, chegando a um total de 27 mil veículos 

emplacados no Brasil todo, mostrando a situa-

ção muito crítica. Para o segundo trimestre, 

compreendendo abril, maio e junho, os núme-

ros mostram uma situação bem difícil para toda 

a indústria. 

Em uma conversa franca com os participan-

tes do Fórum Eletrônico, Luiz Carlos Moraes 

propôs uma ampla discussão do que a Anfa-

vea os Presidentes Regionais da FENAUTO 

querem de comum acordo. Como podemos 

nos ajudar a criar propostas e alternativas para 

serem levadas adiante para ativar as vendas, 

mesmo com o risco de um desemprego maior 

ou mesmo o desejo de adiar as compras para 

um momento melhor. 

O cenário completo do setor automotivo pode 

ser conferido na “Live”.

22/04/2020

“CENÁRIO DO SETOR AUTOMOTIVO EM TEMPOS DE COVID-19”
ALARICO ASSUMPÇÃO JR. PRESIDENTE DA FENABRAVE

A Fenabrave – Federação Nacional da Distri-

buição de Veículos Automotores, é a enti-

dade representativa do setor de Distribuição de 

Veículos no Brasil. A entidade reúne 51 Asso-

ciações de Marcas de automóveis, veículos co-

merciais leves, caminhões, ônibus, implementos 

rodoviários, tratores, máquinas agrícolas e mo-

tocicletas, existindo desde a década de 1950.

O presidente da entidade iniciou a “Live” relem-

brando a parceria de longa data e o respeito pela 

qualidade de relacionamento com a FENAUTO, 

ressaltando, também, os pontos convergentes de 

interesses que norteiam as duas instituições. 

Segundo o executivo, o mês de março de 

2020 foi o pior dos últimos 14 anos. Adentran-

do ao primeiro trimestre de 2020, considerando 

também pode-se considerá-lo como o pior dos 

últimos 10 anos. A razão dessa violenta retra-

ção no mercado é, logicamente a pandemia que 

atingiu não só o Brasil, mas também o mundo 

todo. Antes da chegada do vírus, a Fenabrave 

considerava os anos de 2015 e 2016 como os 

piores cenários vividos pelo Brasil, com relação 

ao setor automotivo.

O setor saiu de patamares anteriores a 2015 

e 2016, com um volume aproximado de 3,7 

milhões de veículos para menos de 1,9 milhão 

nesses anos. Em 2008 já tínhamos tido a crise 

do Lehman Brothers, que afetou a economia, 

com muito mais ênfase junto ao setor financeiro. 

A partir do segundo semestre de 2017 tive-

mos um crescimento em torno de 1% do PIB e, 

nos anos seguintes, de forma gradual, a eco-

nomia parecia que iria caminhar melhor, mas, 

mesmo com essa pequena retomada, ainda 

o setor estava no nível de vendas de 10 anos 

atrás em automóveis e 20 anos, no setor de ca-

minhões. Ou seja, mal o setor havia saído da 

queda violenta dos anos anteriores, entrou em 

uma nova crise por conta da pandemia. 

Confessando ser uma pessoa extremamen-

te otimista, Alarico confessa, no entanto, não 

ter uma ideia do que será o pós-pandemia, já 

que ainda nem a medicina e os órgãos como 

OMS e Ministério da Saúde sabem muito sobre 

o comportamento do vírus, sem uma previsão 

de flexibilidade. “Ainda vivemos muito no ima-

ginário do que estamos passando no dia após 

dia, nesses 45 dias de isolamento.”

A Fenabrave conta com 7300 concessioná-

rias instaladas em 1050 municípios, com 315 

mil colaboradores empregados de forma dire-

ta e sua preocupação é com a manutenção do 

emprego desses funcionários, com preserva-
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ção da saúde deles e do sustento das famílias. 

Acredito que o mundo mais rapidamente, da-

qui para a frente, estará atento para aquilo que 

deve acontecer depois dessa pandemia, pois 

ao mesmo tempo em que ela traz dificuldades, 

traz também oportunidades. Vamos agir pru-

dentemente, dando o passo que podemos dar 

de uma forma de criarmos dias melhores para 

todos nós.  

Para enfrentar a situação, a FENABRAVE 

criou um Comitê, desde o dia 13 de março, 

onde já analisávamos as informações que re-

cebíamos de diversas fontes pelo Brasil todo, 

sobre as dificuldades que o setor vinha en-

frentando, mas sem tratar especificamente do 

Coronavírus. Mas, o setor foi atropelado pelos 

acontecimentos e os planos previstos tiveram 

que ser suspensos até que esta onda princi-

pal, este pico que estamos vivenciando possa 

passar. Segundo o executivo, a FENABRAVE 

buscou, desde o Presidente da República até 

o prefeito da menor cidade do Brasil, por conta 

das legislações nas três esferas, e o comporta-

mento da entidade é muito rígido nessas três 

instâncias. Nesses contatos pediram, em um 

primeiro instante, que deixassem as concessio-

nárias abrirem para tentar manter a sustentabi-

lidade desses estabelecimentos. 

Acesse o link e saiba as solicitações que a 

Fenabrave fez ao Governo nas três instâncias. 

23/04/2020

“COMO AJUDAR OS LOJISTAS NA EVOLUÇÃO DIGITAL”
ANA RENATA NAVAS – DIRETORA GERAL DA COX AUTOMOTIVE BRASIL

A Cox Automotive Brasil chegou para preen-

cher a lacuna entre consumidores, fabri-

cantes, revendedores e financeiras em todas 

as etapas da experiência de compra e venda 

automotiva. E, para Renata, os lojistas multi-

marcas são os que fazem essa gigantesca roda 

do mercado de veículos girar. 

A executiva do Grupo esclareceu que traz 

uma conceituação totalmente nova para esse 

processo, adotando métricas especiais, concei-

tos de marketing inovadores e um suporte mui-

to maior aos lojistas com relação às linhas de 

crédito junto a bancos e financeiras. Para isso, 

convidou os lojistas a serem parceiros da Cox. 

A executiva ofereceu um panorama geral de 

como os lojistas e concessionárias podem oti-

mizar seu marketing digital. Em um negócio de 

ponto de partida, o ponto de partida do marke-

ting digital é que pode ser difícil mostrar com 

precisão como o gasto digital de uma conces-

sionária resulta em vendas reais de carros – a 

única métrica que realmente importa.

Mas imagine-se capaz de capturar as formas 

pelas quais os compradores de carros interagem 

com todos os seus canais de marketing on-line 

antes da conversão, para que você possa deter-

minar a melhor combinação total de táticas para 

influenciá-los. Agora, imagine poder conectar a 

atividade on-line às vendas nas lojas para que, 

além de entender onde sua verba de marketing 

é mais bem aplicada em seu público, você tenha 

uma percepção mais profunda das preferências 

e demografias dos compradores e de como seg-

mentar melhor seus consumidores.

A atribuição multicanal, combinada com aná-

lises de atividade on-line, pode trazer novos 

níveis de personalização e automação para es-

tratégias de marketing de revendedores, com 

um impacto direto e mensurável muito além do 

número de transações de vendas atribuídas ao 

CRM de uma concessionária pelas métricas 

tradicionais de marketing digital.
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Buscando soluções e alternativas, um dos 

temas centrais dessa “Live” foi a busca 

da superação dentro das limitações impostas, 

hoje, a todos.  

Como a Dekra é uma empresa com pre-

sença mundial, sua experiência em outros 

países pode ajudar muito nessa discussão, 

apresentando novos caminhos que podem 

ser descobertos. O momento é o de pensar 

em coisas diferentes.

Hagge iniciou sua apresentação expondo o 

cenário atual e o que a Dekra pode fazer pelos 

lojistas. Hagge, além de ter sido lojista também, 

trabalhou como promotor de financiamentos 

em muitas instituições financeiras, o que faz 

dele um conhecedor de todas as etapas da jor-

nada do consumidor. Assumiu a área comercial 

do grupo há sete meses e está fascinado pelo 

novo desafio proposto da multinacional alemã 

em termos de processos de certificação.

Segundo o executivo, a Dekra tem muitas 

ideias e know-how para o mercado brasileiro, 

algumas de fácil adaptação e outras nem tan-

to, mas com muita coisa a propor e também 

muito a aprender com o segmento aqui no 

Brasil. Para ele, é fascinante perceber como 

os executivos de fora do Brasil se impressio-

nam com a criatividade do nosso mercado 

para superar as dificuldades que surgem. Ele 

acredita que essa criatividade e resiliência são 

fatores importantíssimos para a superação 

dos problemas como esse que o mundo está 

passando atualmente. 

A rede da empresa compreende cerca de 90 

franqueados, com 350 postos pelo Brasil, sen-

do a empresa líder na área de vistorias prévias 

para seguradoras e bancos e hoje encontra-se 

na fase de reinvenção para manter a estrutura 

atendendo apesar da questão da quarentena 

imposta ao comércio e à limitação de serviços 

em geral.

Começaram há pouco tempo, o sistema de 

autovistoria, serviço que foi rapidamente esten-

dido a todos os parceiros da Dekra, para poder 

atendê-los no momento atual.  

Em sua opinião, o processo de compra de 

um veículo, mesmo depois da pandemia, e 

com os novos hábitos dos consumidores, não 

deverá mudar muito. Segundo Hagge, o con-

sumidor gosta de ver, de tocar de estar lá, de 

ter certeza do que ele está realizando como 

investimento. Logicamente que a venda digi-

tal é muito importante, mas ele acredita que 

ela não deve substituir a venda presencial, até 

porque já foi dito no passado que veículo seria 

transformado em uma commodities como um 

celular comum, fato que até o momento não 

se concretizou. 

“Mas o brasileiro, pelo menos aqueles da mi-

nha geração, consideram muito importante me-

xer no veículo, sentir o carro, sentir o interior, 

tocar o volante e outras tantas minúcias que, 

até onde sei, não mudaram”, colocou como de-

fesa de seus argumentos. 

24/04/2020

“CONFIANÇA NUM MOMENTO DE TRANSIÇÃO”
REINALDO HAGGE JUNIOR – DIRETOR COMERCIAL DA DEKRA BRASIL
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J. R. Caporal praticamente nasceu no mun-

do dos veículos, conhecendo as minúcias e 

nuances desse setor. 

O CEO iniciou com uma descrição do que é 

hoje a AutoAvaliar, uma startup brasileira cria-

da em 2015 que possui uma plataforma de ges-

tão estoque e de vendas de veículos usados. A 

empresa, muito concedida por concessionárias 

e lojistas, é também utilizada como portal de 

anúncio para revenda B2B de veículos usados 

dentro de um sistema de bid online. 

A Auto Avaliar funciona de forma totalmente 

automatizada e integrada desde a identificação, 

avaliação e cotação do veículo usado, passan-

do pela colocação nos portais de e-commerce 

e pela colocação no bid online por forma a ga-

rantir a melhor rentabilidade na sua venda. Ela 

também inclui uma solução de Business Intelli-

gence para apoio à gestão e aumento da renta-

bilidade do negócio. 

O grupo conta com 200 funcionários e escri-

tórios em seis países, realizando 200 mil ava-

liações de carros por mês e, entre os que utili-

zam seus serviços, perto de 20 mil transações 

mensais por todo o Brasil.

Para o executivo, estar presente em outros 

países trouxe muita experiência para a empre-

sa, com base nos costumes, práticas comer-

ciais e gerenciamento dos negócios, que pas-

saram a por em prática aqui no país. 

Hoje a empresa conta com aproximadamente 

30 mil lojistas registrados que acessam a plata-

forma, e de compradores ativos mensais, em 

torno de seis a sete mil. 

Para Caporal, o comércio eletrônico de veí-

culos no Brasil, pelo seu entendimento, não 

existe. E, para comprovar seu ponto de vistam 

explica que o conceito de comércio eletrônico 

é quando alguém clica e compra alguma coi-

sa sem falar com ninguém. Não tem chat, não 

tem WhatsApp, não tem SMS e nada. Por esse 

sistema, é possível comprar, trocar, fazer o fi-

nanciamento como operam as grandes plata-

formas como Amazon e Mercado Livre, entre 

outras. Esse sim, seria o modelo de comércio 

eletrônico puro. 

Em sua avaliação, Caporal acha que o Bra-

sil ainda está em uma fase de transição para 

esse modelo e que, um dia, deve chegar a esse 

patamar, pois isso já era um processo inevitá-

vel que a pandemia acabou por acelerar. “Hoje 

vivemos um momento diferenciado onde as 

relações sociais passaram a ser basicamente 

virtuais. Então, o que impede de se fazer o co-

mércio eletrônico de veículos sem contato com 

ninguém? É que hoje não existe negociação. 

Porque existe o preço publicado e o preço pra-

ticado. E se, um dia, tivermos a condição de ter 

um preço único nesses dois pontos da negocia-

ção, aí será possível eu comprar um carro sem 

falar com ninguém.”

Para finalizar, a mensagem deixada pelo 

CEO é que o mercado não para. Ele oscila, 

despenca, mas depois retorna como a Bolsa de 

Valores também e temos que saber ser ágeis. 

E os lojistas multimarcas são mais ágeis que as 

revendas na retomada dos negócios depois de 

alguma crise.

Enilson pontuou que a pesquisa hoje, por 

parte dos compradores cresceu muito e, tam-

bém, a tomada de decisões, por parte deles, 

também vem acelerando, neste momento es-

pecífico, pela falta de opções e outras alternati-

vas físicas e presenciais.

27/04/2020

“EXISTE COMÉRCIO ELETRÔNICO DE VEÍCULOS NO BRASIL?”
J.R. CAPORAL – CEO DA AUTOAVALIAR
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Já entrando no tema, o executivo comentou 

sobre o cenário da pandemia, e os números 

do mercado. A WebMotors tem, em média, um 

milhão de pessoas de audiência, por dia, que 

entram em sua plataforma buscando algum tipo 

de veículo. O primeiro passo, então, segundo 

que a empresa toma, é pôr em ação um grupo 

de vinte profissionais encarregados de “resga-

tar” esses compradores, nas diversas platafor-

mas por onde se conectam, para colocá-las na 

plataforma da Webmotors. 

O segundo passo é, dentro da plataforma, fazer 

com que o comprador se interesse por algumas 

das lojas e ofertas que estão presentes nela. “Isso 

é o que chamamos de conversão, ou seja, ve-

rificar se a minha plataforma consegue oferecer 

a ele um serviço ou algo que lhe interesse para 

justamente ele poder se conectar com as mais 

diversas ofertas e lojistas ou concessionárias, e 

assim por diante”, relata Eduardo. 

Dentro dessa média, em um primeiro momen-

to da pandemia, essa média caiu para 600 mil 

por dia, logo na primeira semana esse número 

acabou se estabilizando no patamar de 800 mil 

pessoas dia. Para ele, o que foi sentido bastante 

pelas lojas, no primeiro instante, foi o movimento 

de envio de propostas, que caiu, em função de 

toda a incerteza e o medo que o momento trazia, 

com relação à saúde e situação econômica. 

A WebMotors, então, começou logo a colocar 

pesquisas no ar com duas a 3 mil pessoas, com 

o objetivo de entender as razões dessa queda 

na remessa de propostas. Com essas pesqui-

sas, a empresa descobriu que as pessoas real-

mente relutavam nesse sentido, pelo medo do 

que iria acontecer no futuro próximo.

“Esse é o desafio que tínhamos então. Como 

eu pego essa pessoa que está na plataforma, 

que até tem intenção de comprar um carro, 

e como eu o levo, de algum outro jeito, ago-

ra, com uma nova solução, para concretizar o 

negócio? Tínhamos que criar uma solução. E 

fomos pioneiros nessa solução criando a cate-

goria Car Delivery, com mais de 9 mil lojistas 

já cadastrados com essa modalidade, que foi 

simplesmente estabelecer um procedimento 

(que muitas lojas já adotavam) de fazer o finan-

ciamento on-line, de facilitar de alguma forma 

a avaliação do veículo (por vídeos e outros 

processos remotos), garantindo ao comprador 

que ele iria receber um carro totalmente higie-

nizado, de forma limpa e segura. Então, come-

çamos perceber uma reação pelo simples fato 

de termos mostrado ao comprador de como ia 

ser esse processo e levado essa informação 

até ele. O envio de propostas teve um aumento 

de 15% desde o início dessa ação, o que é um 

sinal bastante positivo”, conclui o executivo.

Para o executivo, talvez o maior desafio, de-

pois de passada essa onda avassaladora da 

COVID-19, seja o de investir, fazer a capacita-

ção das pessoas, de criar estruturas, não ne-

cessariamente físicas das lojas, mas da equipes 

que sejam capazes de enfrentar a nova realida-

de digital, talvez sem aqueles grandes espaços 

físicos, repensando a questão do showroom. 

Talvez a questão de como mostrar e como 

acondicionar o veículo terá que ser repensada. 

Ao invés de um grande showroom você poderá 

optar por um espaço menor, expor apenas os 

modelos mais procurados etc. Serão vários itens 

que, com certeza, terão que passar por algum 

tipo de reformulação que não só a indústria au-

tomobilística vai passar, mas o mercado inteiro.

28/04/2020

“DIGITALIZAÇÃO: COMO LIDERAR O MOVIMENTO E 
GARANTIR QUE O MERCADO AUTOMOTIVO ESTEJA PRONTO 
PARA O NOVO CENÁRIO DE CONSUMO”
EDUARDO JURCEVIC – CEO DA WEBMOTORS
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O executivo da OLX iniciou a “Live” retro-

cedendo um pouco no tempo para falar 

sobre como começou toda essa crise causada 

pelo Coronavírus, e como ela chegou com mais 

impacto no Brasil, em meio a informações par-

ciais e muita incerteza. Isso gerou no mercado 

uma espécie de “zona míope” onde ninguém 

enxergava com clareza para onde estávamos 

indo e o que realmente estava acontecendo. 

Desde grandes grupos ou empresas, até as 

pequenas lojas menores, careciam de informa-

ções e, principalmente, um norte, uma diretriz 

do que deveria ser feito que, hoje, está um pou-

co mais clara.

Rapidamente, depois de ajustar toda a estru-

tura da OLX para os trabalhos em home-office, 

a empresa foi buscar as informações necessá-

rias para determinar exatamente o que estava 

acontecendo no Brasil, nos outros países e, 

principalmente, na China. 

Com isso, o que está sendo esta crise e o 

que ela tem de diferente das anteriores? Para 

entender melhor, adotamos uma pesquisa pro-

duzida por uma grande empresa, mostrando 

como estava o mercado chinês que nos sinali-

zou dados interessantes. “O cotidiano dos chi-

neses sempre esteve muito ligado à questão 

dos transportes públicos, mas depois dessa 

pandemia, os hábitos começaram a mudar. En-

tão possivelmente, teremos um comportamen-

to do consumidor com relação à compra de um 

veículo, bem diferente do período pré-crise.”

Se o olhar dos leads, hoje, ainda está redu-

zido, muitos ainda vão querer comprar carros 

daqui a seis meses. Então, olhando para a 

China, muitas coisas que estão acontecendo 

por lá, depois da pandemia, com a retomada 

da economia, podem se repetir aqui também. 

Esse é o primeiro ponto de previsibilidade que 

este cenário traz hoje para todos. 

Entendendo este cenário, vamos às ações 

que os lojistas tomaram. As dúvidas, por exis-

tirem, precisavam de respostas e a empresa 

começou a ajudar nesse sentido. Mais do 

que nunca, foi necessário esclarecer que a 

continuidade dos trabalhos das lojas poderia 

ser feita remotamente, via os diversos canais 

digitais que poderiam estar à disposição dos 

vendedores, aumentando a capilaridade dos 

contatos. Com essa prática, o vendedor pode-

rá se dedicar ao possível comprador com mais 

agilidade, mais calma e mais profundidade 

para atendê-lo.

A recomendação de Luciano, em primeiro lu-

gar foi a de que, embora o momento seja difícil 

e traga muitas incertezas, é que o lojista deve 

parar por um instante, olhar para sua loja, se 

perguntar qual o cenário dela, qual é o público 

com quem trabalha, como posso mudar, quais 

os carros que tenho, como posso inovar, posso 

entregar, posso melhorar minha jornada on-li-

ne, posso resolver tudo on-line? 

Para ele, embora existam as restrições para 

o deslocamento do consumidor para uma loja, 

para uma compra presencial, ainda é o mo-

mento de compra de carro, pois ele quer rece-

ber aquele “prêmio”, quer resolver a questão 

da compra, mas, às vezes, perde muito tempo 

resolvendo problemas de deslocamento até a 

loja para resolver documentação e outros as-

suntos que poderiam ser solucionados de for-

ma mais prática. 

O vídeo completo da apresentação de Lucia-

no pode ser visto no link ao lado.

29/04/2020

“IMPACTOS NO MERCADO, E COMO AGIR”
LUCIANO ÁVILA – HEAD BRASIL AUTOS OLX BRASIL
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Em sua segunda participação no Fórum Ele-

trônico FENAUTO, Ricardo Bonzo agrade-

ceu a oportunidade de estar novamente con-

versando com os Presidentes da Federação e 

outros convidados. 

Sua apresentação mostrou o cenário de co-

mércio de veículos sob a ótica de um portal au-

tomotivo, o iCarros, que conta com o Itaú como 

um acionista, sem, no entanto, ter qualquer 

limitação de atuação por parte da instituição fi-

nanceira em suas atividades. O portal também 

tem uma parceria com o Banco Votorantim para 

a distribuição de crédito, sendo hoje totalmente 

integrados à plataforma. 

O executivo reforçou que é um dos maiores 

portais, estando presente entre os quatro gran-

des do mercado brasileiros, com todos atuando 

fortemente no setor de comércio eletrônico de 

veículos. O iCarros oscila entre 12 a 14 milhões 

de usuários únicos, gerando perto de 1.4 mi-

lhões de leads e, dentro desse universo, cerca 

de 600 mil já tem proposta de financiamento in-

tegrada (seja com o Itaú ou Votorantim), e mais 

do que tudo, ressaltou que o Itaú nasceu para 

atender o revendedor pessoa jurídica, seja ele 

uma revenda multimarcas ou concessionária. 

Para ele, a crise pegou todo mundo no con-

trapé, com tudo acontecendo muito rápido e 

desde 18 de março, todo mundo operando 

remotamente. Mas, apesar dos problemas 

que estamos vivendo, a crise também traz 

oportunidades como rever processos e ante-

cipar projetos, se reposicionando com relação 

àquele planejamento estratégico que tinha 

sido feito anteriormente. “As prioridades mu-

daram totalmente com o advento do Coronaví-

rus e, com toda a certeza, o que estava mais 

à frente no radar, que era organizar esse funil 

de venda online, ele foi priorizado. Assim, es-

sas iniciativas começam a vir para o mercado, 

de forma fatiada, e o que estava sob nossa 

gestão, que era manter os investimentos, den-

tro dos principais portais de geração de tráfe-

go no Google, Facebook e outros parceiros, 

foram mantidos. Por causa dessa decisão, a 

nossa audiência neste mês já é maior que a de 

fevereiro, e já chegando próxima da audiência 

de janeiro. E não só em audiência, mas tam-

bém em geração de leads, que neste mês já 

está 27% maior do que do mês de março, 15% 

maior do que fevereiro.”

Embora muitas dessas consultas ainda não 

estejam se convertendo em vendas, o execu-

tivo tem plena consciência da queda da volu-

metria de mercados, só que está tentando de 

todas as formas, mitigar esses problemas para 

os revendedores que estão trabalhando inten-

samente para virar o jogo. Neste momento, 

Bonzo abriu sua fala para cumprimentar esses 

profissionais, afirmando “bato palmas para os 

revendedores multimarcas porque, desde o dia 

zero dessa pandemia, ‘compraram a briga’ e 

vem tentando mudar seus processos e não de-

sistir, enquanto vimos muitas concessionárias 

baixando portas  e fechando, com uma atitude 

muito mais complacente com a crise.”

Reforçou a parceria da iCarros com a FE-

NAUTO, deixando a sua agenda à disposição 

de cada um dos Presidentes para marcar uma 

conversa, trocar ideias, tirar dúvidas do que fa-

zer na região.

Quer saber como foram as políticas adotadas 

pela plataforma com relação às taxas e os fei-

rões promovidos pela iCarros? Assista no link.

 

30/04/2020

“COMO ADAPTAR O SEU NEGÓCIO PARA TORNAR A 
JORNADA DO CLIENTE 10% DIGITAL”. 
RICARDO BONZO FILHO – CEO DA ICARROS
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Considerou muito importante e gratificante 

a KPMG, uma das maiores empresas de 

auditoria e produção de dados para diversos 

segmentos e mercados, estar reunida com a 

FENAUTO para a troca de informações e co-

nhecimento. O executivo manifestou o interes-

se de aumentar a frequência desses contados 

com a categoria para a coleta de informações. 

A ideia da conversa do profissional da 

KPMG foi a de oferecer as alternativas mais 

interessantes para saída da crise com a re-

tomada das atividades com o mínimo de dor. 

Portanto, iniciou a conversa já explicando 

como a KMPG opera no mercado para esta-

belecer estudos sobre a estrutura automoti-

va, quantos profissionais congrega e os pa-

râmetros de trabalho para prover o mercado 

com informações atualizadas e qualificadas. 

A empresa também conta com uma base de 

informações alimentada com dados do mun-

do inteiro, com análises de mercados locais e 

informações globais relevantes. 

Essa base de conhecimento e informações é 

fonte para as inúmeras publicações setoriais da 

entidade, mantendo a indústria sempre atuali-

zada sobre os dados mais recentes, sendo o 

carro chefe dessas publicações, a pesquisa 

Global do Setor Automotivo, já com vinte anos 

de existência. E, pegando carona, na comemo-

ração dos vinte anos dessa pesquisa, a KPMG 

publicou o estudo Pesquisa Automotiva Nacio-

nal. A pesquisa global 2021 está programada 

para ser lançada em breve com as mais recen-

tes conclusões sobre a crise da COVID-19.

Após esse preâmbulo para posicionar a em-

presa no cenário de coleta de informações, Ri-

cardo mostrou os impactos de crises anteriores 

e como os mercados se recuperaram delas. No 

entanto, a crise da COVID-19 tem elementos 

novos, nunca antes experimentados por nós 

e pelas empresas, reforçando que, por ser um 

evento global e, por isso, afeta nossa indústria 

também, por ela estar inserida nesse contex-

to globalizado. O primeiro reflexo da ação do 

vírus foi a questão do distanciamento social 

que tirou as pessoas das ruas e, consequen-

temente, das lojas de venda de veículos. Com 

isso começamos uma espiral negativa em toda 

cadeia automotiva, tremendamente impactada, 

sem geração de demanda e com uma retração 

tremenda do movimento em determinados se-

tores como motoristas de aplicativos, taxistas, 

locadoras etc. 

Apesar de toda a incerteza e dificuldades 

que essa pandemia trouxe, é importante, para 

Ricardo, que não percamos de vista o nosso 

futuro continuemos a construí-lo, pois dele de-

pende, também a sobrevivência da indústria. A 

primeira reação desse momento foi o congela-

mento de projetos em toda a cadeia automotiva 

parou e deve ser reavaliada e replanejada. 

Apresentou, em seguida alguns cenários de 

retomada da normalidade, quais os trabalhos 

que as indústrias deverão realizar para enfren-

tar essa retomada, abordando pontos como 

finanças e liquidez, cadeia de suprimentos e 

operações, aspectos tributários e trabalhistas, 

empregos etc. 

Para o executivo, é fundamental o entendi-

mento do que se passa na cabeça do consu-

midor. Nesse sentido, precisamos entender, 

também que, definitivamente, isso não é uma 

iniciativa pontual. Isso será um processo ainda 

um tanto indefinido.

 

04/05/2020

“COMO A KPMG ENCARA O CENÁRIO 
ATUAL DO MERCADO AUTOMOTIVO”
RICARDO BACELLAR – HEAD OF INDUSTRIAL MARKETS & AUTOMOTIVE DA KPMG (BR)
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A transformação digital, que mais do que 

nunca se tornou necessária por conta da 

pandemia, impactou todos nós. Não só o ser 

humano comum, mas também empresas, lojis-

tas de todos os segmentos até os portais de 

comércio eletrônico.

Ele explicou que o Mercado Livre é a maior 

plataforma digital do Brasil e da América La-

tina, sendo muito mais do que um simples 

portal de classificados. Conta com um sis-

tema muito grande de categorias e serviços, 

passando por vários segmentos e, até mes-

mo, veículos. O grupo também conta com 

uma fintech, o Mercado Pago, responsável 

por oferecer uma carteira digital com uma 

série de benefícios, com pagamentos on-li-

ne, descontos, reserva de veículo etc. Esses 

benefícios se estendem, também para lojis-

tas de automóveis como pagamentos on-line, 

e-commerce e mesmo QR Code.

Em seguida, colocou as facilidades que o 

Mercado Livre oferece no apoio às vendas dos 

lojistas, inclusive com o aplicativo da empresa 

para isso. A plataforma conta com 80 milhões 

de visitantes/mês, com mais de um milhão de 

produtos vendidos por dia e com uma média de 

8 compras por ano, o que mostra a força dela, 

com a fidelização de clientes. Essa dinâmica de 

relacionamento entre os clientes e a plataforma 

faz com que se conheça melhor cada um deles. 

E conhecendo melhor o cliente, se consegue 

muito mais precisão naquilo que ele procura e 

precisa. E um dado surpreendente desse volu-

me de anúncios é que mais de 80% deles é de 

lojistas de todo o Brasil. 

E como a chegada do Coronavírus mudou a 

rotina da plataforma e do mercado on-line de 

veículos? Inicialmente, segundo Luis, houve 

uma mudança muito grande na velocidade de 

buscas por produtos de higiene e supermerca-

dos, mostrando um pouco do medo que as pes-

soas sentiam com a situação daquele momen-

to. É claro que também houve um certo impacto 

na busca por veículos, mas isso foi passageiro, 

pois o fluxo voltou a crescer depois de algum 

tempo, gerando uma série de oportunidades 

com o que podemos fazer neste momento para 

gerar negócios. 

Apesar da alguns estados já terem começa-

do a flexibilização para a abertura do comércio, 

a grande maioria ainda está sujeita à quarente-

na, mas a plataforma tem notado um aumento 

nas transações on-line, muitas vezes com um 

tempo de resposta do lojista muito maior do 

que antes, 

Aliás, nesse ponto, o executivo frisou muito 

que um dos maiores desafios dos lojistas que 

se valem do comércio eletrônico de veículos é 

o tempo de resposta ao consumidor, em uma 

eventual consulta para a compra. 

Segundo ele, ainda é surpreendente que 

muitos demoram consideravelmente para res-

ponder as dúvidas ou questionamentos coloca-

dos pelo possível comprador. Os lojistas se dis-

traem, perdem o timming ideal para atendê-lo 

até como se estivesse presencialmente diante 

dele e, assim, tentar concretizar melhor a ven-

da. Não é aceitável uma resposta automática 

nesse processo e sim uma empatia maior, de-

monstrando um interesse maior pelo cliente. 

“Temos acompanhado os gráficos que regis-

tram a evolução do tempo de resposta do lojista 

ao consumidor e isso ainda tem que melhorar 

muito”, afirmou.

Gostaria de continuar acompanhando a fala 

dele? Assista no link ao lado.

05/05/2020

“O IMPACTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
NO MERCADO AUTOMOTIVO”
LUIS PAULO MAIA – DIRETOR DE CLASSIFICADOS BRASIL MERCADO LIVRE
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Os profissionais que passaram pela “Live” 

mostraram-se muito familiarizados com o 

ramo de veículos pela longa experiência nes-

se segmento. 

Em primeiro lugar, o Executivo do Santan-

der reforçou que quanto mais informações a 

modelagem de dados agrega, maior a chan-

ce de aprovação do crédito para o cliente. 

Os bancos tem acesso não só às informa-

ções do cadastro, mas também a dados do 

próprio banco e também de outros birôs, com 

dados como biometria, do celular e outras 

fontes. Mas, ele ressalta, o mais importante 

não é a quantidade de informações recolhi-

das, mas como você pode melhorar e usar 

essas informações para oferecer o crédito. 

Entender o comportamento e a atratividade 

de cada loja, também ajuda muito na mode-

lagem do crédito. 

Outro ponto discutido na “Live” foi uma dúvi-

da recorrente sobre a negação de crédito por 

um banco e aprovação por outro. Segundo os 

executivos, isso pode acontecer com um clien-

te que tem alguma restrição em uma instituição 

e não em outra. Mas em linhas gerais, quando 

existe a simetria na tomada de informações, as 

decisões são parecidas. Quando uma institui-

ção não tem necessariamente a mesma infor-

mação, a decisão pode ser diferente. 

Além disso, cada instituição tem um apetite 

ao risco diferente, pois como citou o executivo 

do Santander, a instituição tomou o caminho de 

analisar cliente por cliente, uma solução menos 

trivial em um mundo onde você encontra, cada 

vez mais, decisões automáticas. A recomenda-

ção do Executivo da Instituição é que, cada vez 

mais, o protagonismo de cada será essencial, 

pois, por mais que estejamos preparados, os 

imprevistos sempre acontecem. 

O profissional da BV informou que o banco 

optou por pensar nos colaboradores, recolhen-

do-as para o home office, mas dando continui-

dade ao trabalho ao cliente em várias frentes. 

Respondendo a uma dúvida sobre “Crédito 

score”, explicou que é um modelo para repre-

sentar uma escala de riscos com base no histó-

rico da pessoa, criando um perfil e moldando o 

discurso para abordar o cliente. Quanto maior 

for fidedigna a informação, melhor a visão de 

parceiro que o banco tem. O carro chefe, no 

caso da BV, o que se valoriza mais é o rela-

cionamento, a qualidade dele e a proximidade 

com os parceiros. Ele relembrou, ainda, que 

o chamado “Cadastro positivo” é importante e 

será muito mais importante depois dessa pan-

demia, pois fará uma diferença gigantesca na 

medida em que reúne e acumula mais informa-

ções sobre o cliente. 

Já, responsável do Itaú, comentou que a 

coleta de informações é importante antes da 

análise da decisão. Cada instituição trabalha 

com seu banco de dados e metodologia para 

criar seu sistema de score e pontuação para o 

cliente. Cada uma tem sua própria modelagem 

de crédito e esse score pode variar de institui-

ção para instituição. Se houver inadimplência, 

o score vai ser impactado e vai cair. Aí vem 

a necessidade do reforço cadastral juntando 

a renda da família para favorecer o processo 

de aprovação. O score pode sofrer alguma 

alteração, logicamente, e a política de crédito 

também, mas ainda temos uma modelagem 

muito boa do histórico dos clientes. A busca 

por crédito está começando a voltar ao normal, 

18/05/2020

“CONCEITOS, VISÕES E BOAS PRÁTICAS DE CRÉDITO”
CARLOS GIRAO - SUPERINTENDENTE DE CRÉDITO E COBRANÇA ITAÚ, PAULO BERNER 

– GERENTE EXECUTIVO DE CRÉDITO BV, LEANDRO ALVES – HEAD DE RISCOS PF E 

FINANCEIRA BANCO SANTANDER
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passado o susto inicial. Ressaltou que o Itaú 

também não automatizou o sistema de análi-

se de crédito, já que essa proximidade com o 

cliente é muito importante para manter a soli-

dariedade. Precisamos dar uma atenção muito 

grande para os clientes que estão passando 

por essas dificuldades, trazendo alternativas 

para eles. A jornada ainda é longa, mas estar 

presente neste grupo forte, trocando ideias e 

sendo protagonista é o que devemos fazer, nos 

mobilizando para nos levar adiante dessa crise 

de uma forma melhor. 

27/05/20

“AS MELHORES SOLUÇÕES GRATUITAS PARA 
ACELERAR O REVENDEDOR DE VEÍCULOS”
DANIEL NINO – VP COMERCIAL DA AUTO AVALIAR, SILVIO SILVA – VP DE 

TECNOLOGIA DA AUTO AVALIAR E ALESSANDRO XAVIER – GERENTE DE 

CUSTOMER SUCCESS DA AUTO AVALIAR

A apresentação de Alessandro Xavier mos-

trou as ferramentas que Auto Avaliar dis-

ponibilizou para os Associados da FENAUTO, 

gratuitamente, por 90 dias, criando a possibili-

dade de terem acesso a um pacote de produtos 

e serviços para a geração de novos negócios 

durante o período da pandemia.  

Segundo o executivo, o objetivo dessa leva 

de serviços e produtos é o de ressignificar o 

projeto “TamoJunto”, da AA, trazendo a empre-

sa para uma situação mais próxima dos lojis-

tas, ajudando na solução de várias situações 

do dia a dia. 

Inicialmente foi apresentado o Auto Avaliar 

Academy, colocando à disposição aos lojistas 

uma série de treinamentos concisos, com uma 

série de conteúdos pensados e construídos para 

o aprimoramento dos profissionais neste mo-

mento de afastamento social, apresentando os 

principais pontos para os quais eles devem estar 

mais atentos, preparando-os para enfrentarem a 

situação inusitada que estamos vivendo. 

Em seguida, a AA apresentou o Auto Sync, 

um integrador de portais que pode facilitar a 

vida dos lojistas, colocando os anúncios de 

uma única vez diretamente nos portais disponí-

veis nesse integrador. 

Outro serviço disponibilizado pela empresa 

aos lojistas é a Avaliação on-line, mais uma 

funcionalidade que oferece a possibilidade de 

ofertar ao cliente uma avaliação à distância 

do veículo, totalmente on-line. Segundo a AA, 

essa modalidade de serviços passa a ser in-

teressante na medida em que engaja o cliente 

no processo de compra, já que a maioria deles 

tem um veículo a ser oferecido no processo de 

troca. Pelo Avaliação on-line, o lojista recebe 

um link que mostra, passo a passo, como o pró-

prio cliente pode fazer uma avaliação prévia do 

veículo, servindo de base para a loja determi-

nar o preço final de veículo.

O Formulário de financiamento é uma como-

didade que o lojista passa a ter pela AA. Nesse 

caso, o lojista envia para o cliente, via on-line, 

um formulário para a captação de todas as 

informações necessárias para que, posterior-

mente, o lojista possa consultar e conseguir 

as melhores condições de financiamento com 

o parceiro financeiro de sua preferência. Com 

isso, o cliente não precisa se deslocar até a loja 

para preencher formulários e outras burocra-

cias, tudo com muito sigilo e proteção de dados. 

O Refinanciamento Creditas deve auxiliar o 

lojista em um problema recorrente que todos 

CAPA
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enfrentam em algum momento. Com esse ser-

viço, de uma maneira simples e rápida, é ofe-

recido um empréstimo aos clientes, tendo o 

veículo como garantia. O serviço pode ajudar 

o cliente em dificuldades, oferecendo o refinan-

ciamento e, caso o processo seja aprovado, o 

lojista ainda recebe uma comissão pelo apoio 

ao cliente. Essa modalidade serve como uma 

alternativa à prática conhecida como “Troca 

com Troco”, muito comum no meio de compra 

e venda de veículos. 

O Zapay é uma startup que tem trabalhado 

bastante na quitação de débitos de veículos 

como IPVA, multas e outros encargos do veí-

culo e que podem estar travando um eventual 

financiamento. Com esse serviço, o lojista pode 

oferecer ao possível cliente o parcelamento dos 

débitos para destravar o financiamento. Tam-

bém, nesse caso, se o processo for aprovado, 

o lojista recebe uma comissão. 

Por fim, os executivos da AA comentaram so-

bre o Programa IndiCar, uma plataforma que 

possibilita a criação de possíveis indicadores 

de negócios, entre as milhares de pessoas que 

estão em isolamento social neste momento e 

que precisam conseguir gerar alguma renda 

para o seu sustento. Esse sistema de geração 

de negócios está devidamente preparado para 

evitar fraudes com uma série de mecanismos 

de checagem e validação das ofertas.

Para maiores informações sobre os pro-

dutos e serviços disponibilizados pela Auto 

Avaliar podem ser encontrados no endereço: 

tmj.autoavaliar.com.br.
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03/06/2020

“A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA BRASILEIRA”
ALEX RUFFO, JORNALISTA ESPECIALIZADO NO SETOR AUTOMOTIVO E A VOZ DA FENAUTO.

DANIEL SALES, JORNALISTA ESPECIALIZADO NO SETOR AUTOMOTIVO

A abertura da “Live” coube a Alex Ruffo, 

que apresentou uma linha do tempo sobre 

como as mais significativas transformações do 

setor automotivo vêm acontecendo, culminan-

do com o impacto da COVID-19 no mercado 

mundial, em 2020. 

Em suas experiências para a elaboração 

de matérias jornalísticas, Alex teve a oportu-

nidade de conhecer de perto algumas dessas 

mudanças, promovidas pelas principais mon-

tadoras mundiais, objetivando, cada vez mais, 

atender às novas demandas, oferecendo no-

vas e mais atraentes experiências à jornada 

de compras dos consumidores, aproximando-

-se mais ainda deles. 

Para ele, muitos discursos de propaganda 

que ficavam apenas no papel, com relação ao 

uso de tecnologia avançada e transformação di-

gital da indústria automotiva, estão se tornando 

realidade. Essas realidades estão sendo cada 

vez mais integradas, e o volume delas deve au-

mentar muito no período pós-pandemia.

Todos esses planos, estratégias e projetos 

dessas montadoras tiveram que ser antecipa-

dos rapidamente, com a crise que assustou o 

mundo, até por uma questão de sobrevivência.

Em seguida, Daniel Sales, outro profissional 

com larga experiência no setor automotivo, 

apresentou um quadro amplo da movimentação 

do mercado de veículos, desde a crise desde 

2008 até hoje, passando pelo início da retoma-

da das vendas. Em 2019, o mercado chegou 

muito próximo ao número de 3 milhões de veí-

culos produzidos e a comercialização de usa-

dos, sinalizando uma possível estabilização. 

No entanto, ninguém contava com a pandemia, 

o que fez os números despencarem mais uma 

vez, provocando uma retração de mais de 60% 

nas vendas. Para tentar minimizar os resulta-

dos da condição atual, melhorar as vendas, 

reestabelecer os patamares de vendas, a dita 

transformação digital no setor automotivo real-

mente chegou para ficar?

Para Alex, baseado nas declarações dos 

CEOs das maiores montadoras mundiais, o 

momento é de calma e de estudar e promover 

mudanças nas práticas digitais para obter os 

resultados desejados. O mais importante, sem-

pre, é criar mecanismos de fidelização do clien-

te que já conhece a loja e o vendedor, mesmo 

agora neste momento em que mais protocolos 

de segurança estão sendo exigidos. 

Em seguida, foram apresentados depoimen-

tos de Lyle Waters, executivo da FORD, Pablo 

Di Si, da Volkswagen, Antonio Filosa, da FCA e 

Carlos Zarlenga, da GM. 

Se deseja saber o que todos esses executi-

vos das maiores montadoras do mundo disse-

ram sobre este momento e as alternativas que 

serão apresentadas ao mercado, acesse o link. 
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17/06/2020

“TECNOBANK E SUA PRESENÇA NO CICLO 
DE VENDA DE VEÍCULOS”
LUÍS OTÁVIO MATIAS – VICE-PRESIDENTE DA TECNOBANK

O executivo do Tecnobank iniciou sua pa-

lestra ressaltando que conta com uma 

certa liberdade de tratar a todos os presentes 

na “Live” da FENAUTO como grandes ami-

gos. Luís fez uma retrospectiva de sua vida 

profissional que conta com mais de 30 anos 

de experiência no segmento financeiro, com 

passagens por grandes instituições, passan-

do, também, pela vice presidência do Banco 

Itaú, sendo responsável pela área de finan-

ciamento de automóveis, consórcio e crédito 

ao consumidor.

Em seguida, iniciou sua apresentação con-

tando sobre o que é a Tecnobank, e sobre o 

mercado de automóveis e como poderá ser a 

recuperação do segmento.

Para quem ainda não conhece, a Tecno-

bank conta com doze anos de história, vol-

tados à tecnologia aplicada, com presença 

nacional (11 estados), no registro de contra-

tos. Fez uma apresentação gráfica do ciclo 

de financiamento de um veículo, mostrando 

os produtos que a empresa oferece nesse 

processo, desde a captura de dados cadas-

trais, passando pela avaliação da capacidade 

financeira do interessado, a validação cadas-

tral, a formalização do contrato, a devida as-

sinatura e o pagamento. 

A apresentação dele mostrou alguns ce-

nários de mercados onde a recuperação das 

vendas, no segmento de veículos financia-

dos, começa a mostrar um aumento. Como 

exemplo, mostrou os Estados de São Paulo e 

Paraná. Para ele, vamos viver ainda algumas 

“ondas” de variações de infecção/internação, 

até chegarmos aos níveis normais de vendas 

pré-pandemia. Logicamente, os negócios 

passam pela situação do sistema de saúde 

das cidades e, consequentemente, o retorno 

ou não de medidas restritivas como a qua-

rentena. Mas, para Luís, “o mercado tende 

a se recuperar. Quando você acompanha as 

aberturas do comércio, os clientes voltam às 

lojas”, resume ele.

Segundo o executivo, a tecnologia utilizada 

pela Tecnobank consegue diminuir o risco de 

inadimplência, aumentando a segurança das 

instituições financeiras. “A decisão da conces-

são de crédito é muito mais sofisticada e apu-

rada do que anos atrás”. Mas, como ninguém 

previu, nos seus modelos de crédito, uma pan-

demia como esta, todos estão um tanto descon-

certados. “Como essa situação criou uma certa 

indefinição com relação aos cenários que ela 

deixará, as instituições estão tendo que ajustar 

e calibrar seus modelos de crédito. A qualidade 

do cliente mudou muito, nesse período, e isso 

nos fez ter uma percepção de que há uma piora 

na aprovação do crédito.”

Supondo que todos os mercados voltem a 

operar normalmente, em qual momento a es-

tabilização acontecerá? Para Luís, o consumi-

dor precisa “ser provocado” neste momento e 

fazer com que ele perceba a boa oportunidade 

para fazer negócios. “E isso acontecerá quan-

do as lojas forem a ele, com ações específicas, 

mostrando que ele tem uma boa perspectiva de 

oportunidade neste momento.”

Na expectativa da Tecnobank, pela evolu-

ção que o mercado vem apresentando nas 

últimas semanas, conseguiremos mudar a 

curva descendente já que a recuperação das 
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vendas, na média, no Brasil, tem ficado em 

torno de 5%, semanalmente, sobre a base 

anterior. Outro ponto importante ressaltado 

pelo entrevistado é que o mercado financei-

ro precisa empresar, dar crédito pois essa é 

a razão de sua existência. Existe hoje uma 

Mais uma vez, atendendo a pedidos, o exe-

cutivo do Banco PAN, Wilson Diniz, reali-

zou uma nova “Live” dentro do projeto Fórum 

Eletrônico FENAUTO.

Wilson iniciou a apresentação agradecendo 

a oportunidade de mais uma vez estar pre-

sente no Fórum Eletrônico FENAUTO, relem-

brando que, da primeira vez, ao final de mar-

ço, com o início da pandemia, e das medidas 

restritivas impostas, e mesmo com a natural 

queda dos negócios naquele momento, o 

Banco PAN já mostrava ao mercado o seu 

otimismo na superação do problema e reto-

mada do mercado.

Citando os dados do Banco Pan, mostrou 

que, no começo da pandemia, o volume de fi-

nanciamentos caiu mais de 80%. Mas depois, 

com o início da flexibilização da quarentena, os 

volumes foram aumentando paulatinamente, 

semana a semana. Segundo ele, ainda não é 

momento de “tomar a champanhe para come-

morar o retorno dos negócios, mas já podemos 

comprar a garrafa.”

Mesmo com tantas informações, muitas ve-

zes não tão boas e animadoras, para ele o mo-

mento incentiva as pessoas a continuarem com 

suas vidas, voltando às atividades normais. 

“Isso é uma questão de tempo, pois já estamos 

discutindo o modelo da volta e se essa volta 

acontecerá ainda neste primeiro semestre”, 

confirma Wilson. 

Pelos números reunidos pelo Banco PAN, 

Wilson afirmou que o Norte do país já recupe-

rou praticamente 96% do mercado, seguido 

pelo Sul e pelo Centro-Oeste. Depois Nordes-

te e o Sudeste. Depois que o mercado de São 

Paulo abriu, os números começaram a recupe-

rar mais rapidamente. 

Na última semana de junho, o volume de 

veículos financiados praticamente está prati-

camente igual ao do começo da pandemia. O 

Banco PAN já está com 6%, a mais de negócios 

do que na época pré-COVID, em financiamen-

tos multimarcas. São em números como esses 

que fazem o Banco PAN ter esse otimismo pela 

retomada dos negócios. 

Para Wilson, o momento ainda gera uma 

certa incerteza, pois ainda há movimentos 

variáveis da infecção que uma hora cai e ou-

tra aumenta. “Mercados vão abrir, mercados 

vão fechar, mas a retomada virá, pois esta-

mos acreditando nessa reação do mercado, 

já planejando, inclusive a revisão de orça-

mentos etc. 

liquidez exagerada, mas se enfrenta a dificul-

dade do consumidor retraído e em alguns ca-

sos, uma qualidade de consumidor ainda não 

ideal. “O consumidor é o jogador do momento 

para mexer esse cenário e fazer acontecer a 

retomada”, sintetiza Luís. 

24/06/2020

“A RECUPERAÇÃO DO MERCADO DE 
VEÍCULOS APÓS A FLEXIBILIZAÇÃO”
WILSON DINIZ, SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DO BANCO PAN



Revista Fenauto | 43

ASSISTA 
AO VÍDEO

COMPLETO
clique aqui

01/07/2020 

“A GENTE VAI ERRAR, A GENTE VAI ACERTAR, 
MAS ESTACIONADO NÃO VAI FICAR”
ANDRÉ NOVAES – CEO SANTANDER FINANCIAMENTOS 

O executivo do Santander iniciou a “Live” 

afirmando que o cenário atual tem ou-

tra configuração daquele quando participou 

da edição do Fórum Eletrônico FENAUTO, 

e, com isso, a instituição mudou o discurso 

para seu público na campanha publicitária 

atualmente em veiculação. Para ele, “temos 

o papel de liderar e trazer ideias novas para 

esse momento do consumidor. Não basta, 

para nós, só liderar em market share, mas 

também liderar em movimentos criativos, 

falar com o consumidor e trazer novidades, 

provocações, movimentos.”

Em seguida, expos sobre novidades apre-

sentadas pelo Santander como o “Car deli-

very”, “troca com troco” e outros produtos que 

estão ajudando a alavancar a movimentação 

e recuperação do mercado. Comentou que o 

crédito já existia antes e continua agora e que 

o desafio imposto ao projeto da nova “loja vir-

tual” apressou bastante todos os processos 

que estavam sendo planejados. “Naturalmente, 

houve um pequeno recuo quando do início da 

pandemia, mas hoje já estamos a dois pontos 

de diferença de aprovação do crédito do que 

era registrado no período pré-Covid.”

Novaes prosseguiu mostrando que mui-

tos projetos que estavam em teste antes da 

pandemia, estão sendo disponibilizados aos 

lojistas, não ainda com a plenitude que espe-

rava, mas que, em breve, atingirão o potencial 

máximo para agregar mais valor aos lojistas. 

Nesse caso, citou o “forplan” e também outro 

que ainda não está sendo muito utilizado, que 

é a “Mesa de Negociações”, o que ele chama 

de “chorinho”.

A “Live” foi então, momentaneamen-

te interrompida para o sorteio de bo-

nés autografados pelo piloto de F1, Da-

niel Ricciardo, sendo sorteados Fábio 

Santana, Raphaela Cordeiro e Rodrigo Alves. 

Retomada a “Live”, Novaes afirmou que a po-

lítica geral de créditos do Santander Finan-

ciamentos não mudou. Explicou que o banco 

comercial não teve um foco muito intenso no 

mundo das lojas por anos, mas que a financeira 

está trabalhando muito intensamente para abrir 

as portas para esse universo.

A boa notícia dada por ele é que os núme-

ros registrados pela Webmotors já estão com 

níveis maiores do que antes da pandemia. “É 

impressionante a retomada da procura por veí-

culos. Temos percebido um novo consumidor 

aparecendo, mas ainda não sabemos se é o 

mesmo consumidor que estávamos imaginan-

do no começo da pandemia. Mas, com mais 

algum tempo, teremos o perfil desse novo con-

sumidor definido.”

Novaes concorda com algumas fontes que ci-

tam que a retomada do mercado já está em torno 

de 75% do que era antes do COVID. Esse tam-

bém é o feeling dele. “No mercado de usados já 

estamos beirando os 80%. Para julho prevemos 

alguma coisa em torno de 90% do período ante-

rior à pandemia. O ano não deve ser espetacu-

lar, mas deve ser bem menos pior do que pre-

víamos anteriormente”, confirmou o executivo.  

Segundo sorteio de bonés premiou Ricardo 

Tersitano e Gabriela Cavalcanti.

Ao final da “Live”, foi sorteada mais uma mi-

niatura de uma Mercedes, saindo para a Asso-

ciação da Paraíba. 

Quer saber o que mais aconteceu na “Live” 

do Santander, acesse o vídeo clicando ao lado.
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Admirável 
mundo novo
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Alex Ruffo é jornalista, 
responsável pelo conteúdo 
da indústria automotiva 
e motorsports da Rádio 
Jovem Pan

Q
uantas vezes não ouvimos que 

as novas tecnologias digitais “te-

rão um grande impacto” na nossa 

vida?! Com a chegada do Corona-

vírus, mesmo aqueles que ainda não estavam 

em sintonia com esse “admirável mundo novo”, 

precisaram antecipar ações, mudar atitudes e 

trocar a chave do setup do analógico para o 

digital, com tecnologias que já estavam dispo-

níveis para a sociedade há quase 3 décadas.

Desde o início dos anos 90, quando a Inter-

net passou a ser utilizada como ferramenta de 

informação, a globalização ganhou uma nova 

velocidade, o mundo ficou totalmente conecta-

do, as distancias geográficas se reduziram e o 

planeta ficou mais coeso. 

“Gaps” tecnológicos e de desenvolvimento 

se estreitaram e a globalização alinhou cultura, 

política e comportamento nos 5 continentes. 

Na indústria automotiva, os lançamentos simul-

tâneos sinalizaram a chegada de um momento 

de convergência das tecnologias com o compor-

tamento social da matriz com as suas filiais. 

O mercado, que ainda sofria a ressaca eco-

nômica provocada pelo tsunami financeiro 

de 2008 com epicentro nos estados unidos - 

causado pela “bolha imobiliária e pelo grupo 

Lehman Brothers -, agora enfrenta um tsunami 

viral com proporções catastróficas na saúde 

do planeta.

No Brasil, assistimos à queda dos 3.7 mi-

lhões de veículos produzidos anualmente, para 

1.8 mi em 2016. 

Em 2018, com a curva já ascendente nas 

vendas e números promissores, a greve dos 

caminhoneiros derrubou mais uma vez a pro-

dução de veículos, as exportações, barrou o 

mercado e desde então a esperança para os 

tão almejados 3.7 milhões ficaram cada vez 

mais distantes. 

Ainda assim, o mercado se estabilizou em 

2019 e 2020 surgiu como o ano da retomada 

e crescimento.

Porém, esse mundo sem fronteiras globalizou 

também a Covid-19, e a pandemia trouxe im-

pactos sem precedentes à população mundial 

com efeitos drásticos na saúde e economia. 

Com fábricas e lojas fechadas, uma porta se 

abriu para a jornada digital e mobilidade inteli-

gente. Não a dos carros autônomos, mas sim 

das empresas que sempre acreditaram na tec-

nologia, e que agora colocam em prática suas 

armas contra o inimigo invisível

Aqueles que já navegavam nessa onda on-li-

ne saíram na frente e conseguiram, mesmo que 

de maneira discreta, promover vendas e solu-

ções digitais para seus clientes e consumidores.

As vendas on-line ganharam força e aquelas 

ferramentas que anteriormente eram utilizadas 

apenas para a rede social, passaram a ter utili-

zação comercial. 

Zoom, Skype, WhatsApp e Streaming ser-

viram de plataformas de lançamentos de veí-

culos, para reuniões corporativas e, aqui na 

FENAUTO, o pioneirismo com essas iniciati-

vas digitais através das ““Live”s” no segmen-

to de seminovos e usados, colocaram juntos 

executivos do setor, presidentes das asso-

ciações, jornalistas e grandes expoentes do 

mercado financeiro que apresentaram  ideias 

e soluções para esse momento tão difícil que  

estamos vivendo. 

VAI PASSAR, SAIREMOS MAIS FORTES!
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NOVOS TEMPOS, 
NOVA ATITUDE
E

screvo aqui nesta manhã de 

01/06/2020. Ainda me adaptando a 

novos métodos de trabalhar em casa 

e com um sentimento de ter aprendido 

muito em 76 dias de isolamento. 

Surpreendido que fui, como o planeta intei-

ro também, me defrontei com desafios nunca 

encarados por cidadãos desta pequena e gira-

tória esfera do sistema solar. Ninguém estava 

preparado ou poderia prever o que aconteceria. 

Assim, estão perdoados todos os erros cometi-

dos neste período. 

Vou evitar de contar a todos o que vivemos, 

já que estamos ainda em fase de “cair a ficha”. 

Mas, algumas lições podem ser tiradas deste 

breve período de transformação dos mercados, 

e da atividade humana na terra.

Vamos a elas.

Somos extremamente vulneráveis. Um ser 

vivo que não podemos ver, pode matar milhões 

de seres ditos os mais inteligentes reconheci-

dos pela ciência.

A forma silenciosa e sorrateira nos deixou 

expostos e nos transformou em seus reféns. E 

TERMÔMETRO 
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Por Enilson Sales, 
Diretor Vice-Presidente 
da FENAUTO

não existe pobre nem rico, independentemen-

te da religião, localização geográfica, raça ou 

qualquer distinção. É humano? Está exposto, 

até que a ciência nos entregue uma vacina 

que funcione. 

Mas, nunca mais dormiremos tão tranquilos 

quanto dantes. Porque outro pode seguir seus 

passos. Parece filme de terror, mas é apenas a 

realidade que se apresenta.

A Globalização tão cantada em verso e pro-

sa, foi quem nos deu a notícia de que os aviões, 

os navios e a facilidade com que interagimos 

entre nós, nos expôs de forma tão avassala-

dora. Em poucos dias o planeta todo sofria do 

mesmo mal.

Mas, olhando para a parte cheia do copo, 

descobrimos ou redescobrimos a família 

e os amigos próximos. O convívio familiar, 

quase um luxo, virou rotina. E uma rotina 

boa. E nos descobrimos atendendo a clien-

tes de pijama, pelo telefone e a participar de 

reuniões no estilo: sandália, bermuda e uma 

camisa apresentável.

E, reaprendemos a almoçar em casa, cuidar 

dos filhos, lavar pratos, andar com os cachorros 

e a valorizar a vida mais próximos da família.

As redes sociais que serviam apenas para 

piadas e xingamentos políticos, também pas-

saram a jogar a favor, nos trazendo novidades 

e, sobretudo, clientes.

As limitações dos estabelecimentos fecha-

dos, nos transformaram do dia para noite em 

craques em interagir com as máquinas, as 

ferramentas, a Internet, e aprendemos rapida-

mente como explorar novos caminho de chegar 

até o cliente.

Não que tenhamos substituído na plenitude 

todo o nosso conhecimento do mundo presen-

cial. Ainda há muito a descobrir. Mas, já apren-

demos que o bicho não é tão feio quanto pen-

sávamos ser. O “Boi Bandido” do mundo virtual 

já pode ser montado. Com algumas quedas, 

mas à cada uma, eu aprendo um novo jeito, 

uma nova maneira de vender, de comprar, de 

encantar um cliente.

Tanto quanto o homem do passado apren-

deu a caçar com suas lanças rústicas, o empre-

sário de hoje já sabe caçar negócios com uma 

telinha e um teclado.

Não celebremos, como fazem os idiotas, a 

vinda da COVID19. Mas, sim, vamos saborear 

esta pequena vitória do aprendizado, ou do 

aprofundamento da arte de conquistar clientes 

na web. Isso nós aprendemos sim.

As ““Live”s” nos mostraram que podemos 

estar mais juntos, mesmo que geograficamen-

te distantes. E que na troca de experiências, 

aprendemos com nossos parceiros e até com 

nossos concorrentes. 

Desmistificamos que o mundo não vive sem 

os carros de aplicativos. Vive sim. E descobri-

mos que quem compete conosco no negócio 

de compra e venda, com vantagens de “des-

mobilização de ativos”, também tem seus dias 

de penitência. 

Não é uma comemoração, apenas uma 

constatação.

Por fim, realizamos a máxima do Darwinis-

mo. A espécie que sobrevive não é a de maior 

tamanho, nem a mais veloz e nem a mais vo-

raz. É a que se adapta mais rapidamente e fa-

cilmente às situações adversas.

Parabéns revendedor multimarca. Você está 

dando um show de adaptabilidade. 
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EM FOCO

Durante o momento mais agudo desta pandemia, a FENAUTO 

decidiu agir de uma forma criativa, criando um videoclipe com 

o objetivo de passar uma mensagem de otimismo e força neste mo-

mento difícil. 

A mensagem reuniu a equipe da FENAUTO e Presidentes das 

Associações Regionais, além de CEOs dos principais Bancos apoia-

dores da Federação, Executivos dos maiores portais de comércio 

eletrônico de veículos, e outros convidados. 

Todos trouxeram a mesma mensagem de otimismo e força com o 

mote “Vai passar e sairemos mais fortes”.

Confira o videoclipe em bit.ly/2YzvKAo
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Canal FENAUTO SAÚDE

Buscando colaborar com a transparência sobre 

as informações sobre o Coronavírus, a FENAU-

TO preparou e veiculou, durante dois meses, um 

canal exclusivo, via WhatsApp, para dirimir dúvidas 

das Associações e Lojistas. Para suporte nesse 

trabalho, a Federação contou com o apoio médico 

da Dra. Vanessa Moreira, Infectologista e Cirurgiã 

torácica do Hospital da USP. A profissional possui 

graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências 

Médicas de Campina Grande (2014), formação em 

Cirurgia Geral na Universidade Federal da Paraíba 

(2018) e Cirurgia Torácica pela Universidade Es-

tadual de Campinas (2020). Todas as informações 

passadas, diariamente, sempre estiveram alinhadas 

com as determinações, recomendações e normas 

estabelecidas do Ministério da Saúde e outros ór-

gãos dessa área.

Gostaríamos de destacar a valiosa colaboração da 

Dra. Vanessa com a elaboração dos textos, trazen-

do informações e esclarecimentos de importância. 

Foi uma parceria que, embora curta, se mostrou 

proveitosa e gerou bons frutos, trazendo informação 

e esclarecimentos para todos. 

A FENAUTO, em nome de todos os seus colabo-

radores e Associados, deseja a ela sucesso em sua 

função como médica, com saúde em seus trabalhos, 

agradecendo seu apoio nessa fase tão aguda pela 

qual passamos.
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Abertura em São Paulo

Conforme os termos estabelecidos no Decreto 59.743, de 29 de maio 

de 2020, a Prefeitura do Município de São Paulo autorizou o proto-

colo feito pela FENUTO, solicitando a reabertura das Lojas de Veículos 

Multimarcas na cidade. 

A autorização permitiu que essa modalidade de comércio pudesse 

retornar às atividades, desde que seguindo as regras dos Protocolos de 

Saúde, Higiene e Testagem elaborados pelo Poder Público. 

A Federação ressalta, no entanto, que cada Lojista será fiscalizado e 

responsabilizado pelo não cumprimento desses protocolos, não caben-

do à entidade qualquer responsabilização.

A FENAUTO preparou, para auxiliar os lojistas no cumprimento 

dessas normas, um pequeno Manual que pode ser acessado e baixa-

do para esclarecimento de todos os colaboradores das Lojas, no site 

da entidade. Nesse mesmo endereço é possível encontrar também o 

Termo de Compromisso firmado entre a Federação e a Prefeitura de 

São Paulo.

Estiveram presentes, na reunião de assinatura do protocolo de inten-

ções, a advogada da FENAUTO, Federação Nacional das Associações 

dos Revendedores de Veículos Automotores, Dra. Camila Diniz, João 

Jorge, Vereador da Câmara de São Paulo, Orlando Lindório de Faria, 

Secretário da Casa Civil e representantes de outras entidades.

Visando abrir novos 

canais de relaciona-

mento e comunicação com 

o setor de lojistas de veícu-

los seminovos e usados, a 

FENAUTO inicia a trans-

missão da FENAUTO TV. 

A ideia é que, semanal-

mente, o canal do YouTu-

be traga novidades sobre 

o setor, estatísticas com 

os dados mais recentes 

da comercialização de 

veículos, além de ações 

interativas sobre o setor. 

A novidade será co-

mandada pelos jornalistas 

especializados no setor au-

tomotivo Alex Ruffo e An-

dré Sales, com convidados 

à cada edição. Confira a 

primeira e segunda edição 

dos programas:

https://bit.ly/2CqQ2ob
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VENDAS ON-LINE NÃO BASTAM 
NO SETOR DE USADOS

S
e o mundo vai mudar após a pande-

mia, como tem muita gente profeti-

zando, um dos setores pioneiros será 

o mercado de carros. Como se não 

bastasse o estancamento das atividades, com 

proibição da abertura das portas durante a lon-

ga e angustiante quarentena, os lojistas inde-

pendentes não tiveram a mesma oportunidade 

dos seus colegas concessionários autorizados, 

que continuam vendendo de forma virtual. 

A intensificação das vendas on-line foi a al-

ternativa dos revendedores de veículos inde-

pendentes para sobreviverem à pandemia do 

Coronavírus, mas não foi o suficiente para a 

retomada dos negócios, que despencaram de 

mais de um milhão de unidades vendidas por 

mês para pouco mais de 100 mil.

Muitos lojistas passaram usar com mais in-

tensidade a Internet para fazer negócios e 

obtiveram resultados interessantes, mas uma 

coisa é vender carro zero, que é uma espécie 

de “commodity”, isto é, um produto de caracte-

rísticas uniformes, padronizado, que não preci-

sa ser checado pelo comprador: ao optar pela 

compra de um Onix OK, por exemplo, a pessoa 

pode fazê-lo em qualquer concessionária, com 

qualquer vendedor, não precisa ver o carro, 

basta escolher a versão, definir os equipamen-

tos, negociar o preço, condições de pagamento, 

financiamento, seguro etc, tudo pela Internet. O 

carro que vai ser entregue em sua casa poderá 

vir de uma concessionária de São Paulo ou de 

Manaus, ele será exatamente o mesmo. 

Já no caso de um carro usado, cada caso é 

um caso, ou melhor: cada carro é um carro. 

Certa vez uma funcionária me convidou para 

descer ao estacionamento para conhecer o 

carro que ela tinha comprado. Era um Honda 

Fit 2017. 

- Eu conheço o Fit 2017, muito bacana, é um 

bom carro, parabéns!

- Mas vamos ver o carro, venha conhecê-lo.

Para ela, não era “um” Fit 2017. Era “o” Fit 

2017 dela, que ela comprou. Único, ímpar, ori-

ginal, exclusivo.

É essa relação do comprador com o carro 

que faz o negócio de usados único e especial. 

Mas, para a sua concretização é preciso existir 

ações presenciais. Daí o grande diferencial em 

relação ao mercado de carro zero quilômetro.

A expectativa é de que o uso da Internet 

avance como resultado de hábitos adquiridos 

com a pandemia do Coronavírus, em todos os 

setores do comércio e da vida das pessoas, o 

que inclui, portanto, a venda de carros usados. 

Mas, como se costuma dizer, o setor vai ter que 

se reinventar.

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
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