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E
screvo novamente para a nossa revista FENAUTO, nesta 

versão digital, e trago muitas boas notícias! Desnecessá-

rio seria repetir todas as dificuldades pelas quais o mundo 

passou em 2020 com a pandemia do COVID-19. Quando 

2021 começou, as nossas esperanças para um recomeço 

foram renovadas. Mas o recrudescimento da contaminação nos primei-

ros meses do ano nos deixaram novamente preocupados. 

Porém, graças ao início da vacinação em massa e a consequente di-

minuição dos casos de contágio, as coisas foram voltando ao normal 

e nosso setor, mais uma vez, iniciou um ciclo positivo de vendas que 

vem se repetindo mês a mês. Neste ano já superamos a marca dos 

12 milhões de veículos vendidos (superando os resultados obtidos em 

2019, ano pré-pandemia) e temos boas perspectivas para fecharmos 

2021 com ótimos resultados. 

Trabalhamos muito na defesa de nosso segmento e conseguimos, em 

um trabalho conjunto com a FENABRAVE, fazer o ICMS sobre veículos 

usados no Estado de São Paulo, voltar ao patamar que era em 2019. 

Além disso, ampliamos nossas parcerias com players importan-

tes, desenvolvendo ações disponibilizadas para os profissionais do 

nosso segmento. 

E, a melhor de todas as boas notícias, é a volta de nosso Congres-

so, agora, nos dias 6 e 7 de dezembro, nos formatos presencial e di-

gital. Será a 10º edição desse evento que já está consolidado como o 

maior do setor. Nesta edição você vai saber um pouco mais de como 

poderá participar e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo 

no nosso segmento. Temos a certeza de que, mais uma vez, será um 

grande sucesso.

Que 2022 traga melhores novidades para todos nós, com muitos negó-

cios, prosperidade e saúde. 

Vejo você em nosso 10º Congresso FENAUTO. Boa leitura e até lá!

 
Ilídio Gonçalves dos Santos
Presidente FENAUTO

Prezado leitor:

EDITORIAL
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A
pós o término do ano de 2020, mui-

tos de nós gostariam de riscá-lo da 

história por tudo o que ele trouxe em 

função das incertezas da pandemia 

do COVID-19. Foram meses de isolamento, de 

dúvidas, perdas em todos os sentidos e, acima 

de tudo, incertezas de como seria o futuro.

Se já é complicado e difícil se traçar qual-

quer plano estratégico no Brasil, por conta da 

montanha russa que nossa economia e política 

apresentam, imagine fazer isso depois de uma 

pandemia onde ninguém tinha qualquer ideia 

do que poderia acontecer em um mundo que 

teve que rever conceitos, tecnologias e sonhos. 

Mas 2021 chegou e trouxe de volta a espe-

rança de uma retomada das atividades nor-

mais em todos os sentidos. Os novos cenários 

estavam, aos poucos, mais claros e promisso-

res e, com isso, os planos e estratégias para 

o chamado “novo normal” precisavam ser pos-

tos em prática.

A FENAUTO e suas Associações regionais 

mantiveram o foco na busca da qualificação 

contínua, apoiando o associativismo e a forma-

lização da atividade. Estas continuaram a ser 

nossas metas neste ano, sempre acreditando 

que 2021 seria mais estável e que o País vol-

taria a crescer. 

Nossas previsões estavam corretas e o que 

vimos até agora foi a continuidade da recupe-

ração de nosso setor, motivada por inúmeros 

fatores como a dificuldade na produção de veí-

culos zero quilômetro, a busca por “trocas com 

troco”, a conquista de um veículo próprio para 

se evitar o contágio do COVID etc. 

A avaliação é que o ambiente de negócios 

no Brasil, para o nosso setor, tende a se tor-

nar ainda mais competitivo e atraente do que 

já é, especialmente para startups que desem-

barcaram por aqui, ansiosas por conquistar 

um universo de milhões de consumidores de 

carros usados. 

Todos esses fatores nos motivaram a re-

dobrar a nossa energia e esforços em várias 

frentes de trabalho, o que trouxe bons frutos 

para o segmento. Foi, sem dúvida, um ano 



6 | Revista Fenauto 

CAPA

TO assumiu uma postura contrária à decisão, 

deixando bem explícitos seus motivos.

Segundo a entidade, desde outubro de 

2020, mesmo antes da publicação dos De-

cretos nº 65.255/2020 e nº 65.454/2020 que 

alteraram as alíquotas do ICMS no Estado 

de São Paulo para veículos, a FENAUTO e a 

FENABRAVE já tratavam desse assunto com 

o Governo Estadual, na tentativa de evitá-los. 

Para isso, foram realizadas mais de 8 audiên-

cias até o dia 14 de janeiro de 2021. Após a 

publicação dos referidos Decretos, em 15 de 

janeiro de 2021, as Entidades prosseguiram 

com os contatos junto aos representantes do 

Governo do Estado de São Paulo, no intuito 

de comprovar os danos e o equívoco que ha-

viam sido cometidos, com a majoração exa-

cerbada da alíquota do ICMS na comerciali-

zação de veículos.

Mas, mesmo com essas negociações em 

curso, o governador promoveu a majoração do 

ICMS, o que provocou uma série de manifesta-

ções de lojistas por cidades de todo o Estado. 

A entidade apoiou as manifestações de forma 

pacífica, promovidas por suas Associações es-

taduais em São Paulo, comunicando à popula-

ção sobre o aumento brutal que, com certeza, 

iria prejudicar não só os comerciantes, mas 

também a população que desejava adquirir um 

carro usado. 

A FENAUTO e a FENABRAVE mantiveram 

as negociações com o governo estadual, o que 

resultou no anúncio, em 29 de setembro, da 

redução do ICMS de veículos usados. O novo 

percentual cairá de 3,9% para 1,8%, voltando 

aos patamares de 2020, a partir de 1º de janei-

ro de 2022. Na cerimônia em que essa medi-

da foi anunciada, o presidente da FENAUTO, 

agradeceu o Governador João Doria, pela de-

cisão tomada, afirmando que essa medida vai 

“facilitar muito a realização de negócios por 

parte dos lojistas e, acima de tudo, amenizar o 

custo do veículo para o consumidor”. 

marcado por muito trabalho, mas também por 

muitas conquistas como você poderá acompa-

nhar lendo esta matéria com um resumo das 

principais linhas de ação desenvolvidas pela 

nossa entidade.

A LUTA PELO ICMS 
EM SÃO PAULO
Logo no começo de 2021, sobre o aumento 

do ICMS sobre a venda de veículos usados, 

anunciado pelo Governador do Estado de São 

Paulo, também no começo de 2021, a FENAU-

Acima, Patricia Ellen junto com os Presidentes da 
FENABRAVE e FENAUTO. Abaixo, Ilídio dos Santos agradeceu 
o Governador João Doria pela decisão de reduzir o ICMS
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O Governador do Estado de São Paulo, João 

Doria, concordou e destacou que a medida vai 

manter em alta a venda de usados e semino-

vos. “O mercado de automóveis usados vai 

crescer ainda mais agora. Com menos impos-

to, pode-se reduzir o preço para o consumidor. 

Isso significa também mais vendas, mais fun-

cionários contratados, mais concessionárias e 

revendedoras operando, maior geração de ri-

quezas. A roda da economia volta a girar em 

São Paulo, numa velocidade segura e que nos 

leva a um novo tempo”, destacou.

SÃO PAULO TERÁ 
RENAVE EM 2022
Outra notícia importante, e fruto de trabalho 

ativo das duas entidades (FENABRAVE e FE-

NAUTO), foi a confirmação da implantação do 

RENAVE – Registro Nacional de Veículos em 

Estoque, em São Paulo, também a partir de 

2022. A informação foi confirmada por Patrícia 

Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econô-

mico do Estado.

Para a FENAUTO essa é mais uma vitória im-

portante e significativa, no sentido de oferecer 

mais segurança e transparência na realização 

de negócios com veículos seminovos e usados, 

agora também no Estado de São Paulo.

O sistema é um pleito antigo da FENAUTO 

e FENABRAVE e alguns estados já o adota-

ram de forma definitiva, como Santa Catari-

na, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás 

e Espírito Santo, e outros estão em fase de 

desenvolvimento.

Também no campo político, a FENAUTO se 

posicionou, em contato com os representantes 

do Congresso nacional, sobre a manutenção 

do VETO 50 2020 e também sobre o Projeto de 

Lei 1854/2019.

Sobre a manutenção do VETO 50 2020, a 

Federação se posicionou a respeito enviando 

um Manifesto onde explicava que, caso ele 

fosse derrubado, diversos serviços digitais 

lançados pelo Governo Federal e pelos Go-

vernos Estaduais, nos últimos anos, exigiriam 

do cidadão, e das empresas, certificados di-

gitais, em vários serviços prestados, gerando 

aumento de custos para a sociedade acessar 

esses serviços, indo inclusive na contramão 

do que propõe o RENAVE, projeto que a FE-

NAUTO vem ajudando a implementar nos Es-

tados brasileiros, e que é de grande interesse 

da entidade para a diminuição da burocracia e 

custos para o cidadão. 

O manifesto enviado pela FENAUTO, juntou-

-se ao mesmo pedido feito por outras entidades 

representativas do setor, resultando na manu-

tenção do VETO. 

Sobre a discussão em torno do Projeto de Lei 

1854/2019, mais uma vez a FENAUTO se posi-

cionou contra o mesmo

Pelo texto apresentado, que pretende regu-

lamentar a profissão de vendedor de veículos, 

deveria ser criado um Conselho Federal, além 

de Conselhos Regionais para fiscalização das 

novas regras, impondo taxas para registro em 

tais Conselhos, realização de provas, forneci-

mento de diplomas, e até multas pelo não cum-

primento das mesmas, com possíveis respon-

sabilizações a donos de estabelecimentos. Na 

visão da FENAUTO, todos esses aspectos irão, 

com certeza, ampliar em cascata os atuais cus-

tos suportados pelas lojas e concessionárias.

A posição contraria da Federação se deve ao 

fato de que as regras que regem a atividade de 

Vendedor já existem, e a imposição de novas 

normas para o setor de vendedores de lojas 

de automóveis torna mais difícil a concorrên-

cia com grandes portais desse segmento, além 

das iniciativas C2C.

A Federação acredita que, além das razões 

citadas anteriormente, o texto em discussão 

fere o princípio de livre exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, o que prejudica-

ria ainda mais o já tão fragilizado comércio 

de veículos.
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CAPA

A FENAUTO reconhece, inequivocamente, 

que a Fecomercio e a Confederação Nacional 

do Comércio são as legítimas representantes 

dos comerciários e, neste caso, também dos 

vendedores que atuam no setor automotivo.

COMUNICAÇÃO E 
PARCERIAS COM 
O MERCADO
A FENAUTO intensificou o trabalho de comuni-

cação com o mercado, iniciado em 2020, dan-

do continuidade à realização de Lives com te-

mas relevantes, além de participar de eventos 

nacionais relacionados ao setor.

Nos já tradicionais e concorridos Fóruns 

FENAUTO, foram realizadas entrevistas com 

o Diretor do DENATRAN (agora SINETRAN), 

Frederico de Moura Carneiro, abordando o pro-

cesso de digitalização do órgão.

Outro assunto relevante abordado nesses 

encontros foi com relação à precificação de 

veículos usados. A FENAUTO convidou a FIPE 

para um bate papo para explicar os parâme-

tros adotados pela instituição para o estabele-

cimento de suas tabelas. 

Foram realizados, também, encontros com 

representantes da Icarros e COX Automotive 

para trazer as novidades do mercado para 

os lojistas. 

Já em âmbito nacional, a FENAUTO partici-

pou do Painel - Revolução Digital no Comércio 

de Veículos, promovido pelo Ministério da In-

fraestrutura Secretaria Executiva 

Em termos de parcerias com importantes pla-

yers do mercado, a FENAUTO anunciou o seu 

acordo com a EGA (Escola de Gestão Automo-

tiva), gerando oportunidades de treinamento e 

ampliação de conhecimento aos associados 

pelo Brasil afora. Além dessa parceria, foi cele-

brado um acordo com a TREVISAN Escola de 

Negócios, oferecendo bolsas de estudo para o 

seu MBA com descontos para os profissionais 

da categoria.

Em termos de geração de negócios, a Fede-

ração criou, em parceria com a Icarros, a “Sala 

VIP FENAUTO”, oferecendo aos inscritos a 

oportunidade de visualizar e comprar veículos 

com prioridade.

Planos especiais também foram criados pela 

AutoAvaliar para os lojistas filiados às Associa-

ções Estaduais, oferecendo a eles vantagens 

em um momento em que o produto carro usado 

está em alta no mercado. 

Em termos de comunicação com o merca-

do, a “cereja do bolo” das atividades da en-

tidade foi a consolidação da FENAUTO TV, 

um projeto digital, desenvolvido internamente 

O vice-presidente 
da FENAUTO, Enilson 
Sales, na gravação 
do programa 
“Máquinas da Pan”
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pela equipe da Federação, com o objetivo de 

oferecer, de forma ágil e prática, informações 

do segmento.

Os programas semanais contam com dura-

ção média de 12 minutos, apresentando infor-

mações e dados sobre o comportamento de 

vendas realizadas na semana anterior, notícias 

nacionais e internacionais do segmento e um 

bloco denominado FUN, com notas mais des-

contraídas sobre curiosidades desse setor, ten-

do como público-alvo profissionais que atuam 

no mercado automotivo, sejam de concessio-

nárias, lojistas multimarcas, autônomos, forma-

dores de opinião, jornalistas etc. O acesso ao 

conteúdo dos programas é totalmente grátis.

Iniciado em plena pandemia, durante 

2020, o projeto ganhou corpo e representa-

tividade, conquistando seguidores e patroci-

nadores de peso, já tendo completado mais 

de 75 edições.

Se você ainda não conhece a FENAUTO TV, 

mas quer saber tudo sobre o mercado de veí-

culos seminovos e usados, acesse www.you-

tube.com/c/FenautoTV, inscreva-se gratui-

tamente e acesse, semanalmente, programas 

recheados de novidades. 

CONGRESSO FENAUTO
Depois da 8ª Edição do Congresso FENAUTO, 

em 2019, com um estrondoso sucesso, a FE-

NAUTO, em 2020, tomou uma decisão cora-

josa: dar continuidade ao evento para que os 

profissionais do setor não fossem prejudicados. 

Vivíamos um ano complicado com as incerte-

zas causadas pela pandemia e todos os even-

tos presenciais foram cancelados pela necessi-

dade do isolamento social. 

O que fazer, então, para que o já tradicional 

evento do setor de carros usados pudesse ser 

realizado, sem trazer riscos? A solução inovado-

ra e desafiante foi realizar um evento totalmen-

te virtual, com desafios enormes em termos de 

tecnologia, mantendo expositores, palestrantes 

e visitantes totalmente conectados. 

Para 2021, a FENAUTO reunirá as duas plata-

formas de sucesso (presencial e virtual) em sua 

10ª Edição, apresentando um formato HÍBRIDO, 

oferecendo a oportunidade de todos assistirem 

às palestras e visitarem os estandes da Cidade 

FENAUTO, presencialmente, entre os dias 6 e 

7 de dezembro, e, até o dia 10 de dezembro, 

poderem acessar virtualmente tudo o que acon-

teceu no evento e mais conteúdos inéditos.

E, sabendo que o número 10 é grandemen-

te reconhecido e está sempre associado à li-

derança, sucesso, determinação, confiança e 

independência, e como em 2021 comemora-

remos a 10ª Edição desse evento, decidimos 

adotar como tema do mesmo, o conceito: “O 

Congresso FENAUTO é 10!”

Se você não teve a oportunidade de parti-

cipar das edições presenciais e nem da fan-

tástica experiência virtual interativa, em 2020, 

poderá fazê-lo desta vez, neste ano, de uma 

ou de outra forma. Portanto, você, profissional 

do setor de veículos seminovos e usados, não 

pode perder mais esta oportunidade para man-

ter-se atualizado com os novos cenários do 

mercado pós pandemia.

Esperamos por você!
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sso mesmo. O Congresso FENAUTO, o 

maior e já consagrado evento do setor de 

veículos seminovos e usados, acontecerá 

nos dias 6 e 7 de dezembro, em São Pau-

lo, reunindo grandes palestrantes de renome e 

mais de 40 expositores. Tudo para que você 

possa se atualizar sobre o que de mais impor-

tante está acontecendo no segmento. 

Em sua 10ª Edição, o Congresso FENAUTO 

será apresentado em um formato HÍBRIDO. Ou 

seja, você poderá desfrutar dos benefícios de 

participar tanto de forma PRESENCIAL, como 

também de forma DIGITAL, aproveitando as 

melhores experiências desses dois ambientes.

Você que já teve oportunidade de participar, 

em edições anteriores, de forma presencial (até 

2019) e digital (em 2020) e viu a importância 

dele para os seus negócios, não pode deixar 

de participar. Serão muitas novidades, serviços 

e empresas à sua disposição.

CONGRESSO

Ele está de 
volta em 2021!
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HISTÓRICO DE SUCESSO
Tanto em suas edições presenciais, como na 

sua digital (em 2020), o Congresso FENAUTO 

já é um evento obrigatório no calendário dos 

profissionais do mercado automotivo. Partin-

do do conceito deste ano para o evento, que 

é “O CONGRESSO FENAUTO é 10!”, a CI-

DADE FENAUTO também não poderia deixar 

por menos.

A Cidade FENAUTO, espaço destinado 

aos estandes de apoiadores e patrocinado-

res do evento, para a demonstração de seus 

produtos e serviços, contará com uma “con-

figuração” especial para a sua edição 2021. 

Este ano ela contará com um CALÇADÃO 

especialmente projetado para valorizar ain-

INSCRIÇÕES ABERTAS! 
Faça já a sua inscrição para o 10º Congresso 

FENAUTO. Veja quantas vantagens prepara-

mos para você:

1. Uma só inscrição vale para sua presença 

tanto no ambiente presencial como no digital. 

A inscrição é única, mas a vantagem é dupla!

2. Fazendo sua inscrição agora, você pode 

dividi-la em até 3 vezes no cartão de crédito 

(aceitamos todos). Mas, se preferir, pode pagar 

à vista por boleto. Você decide!

3. Com sua inscrição, você pode participar de 

todas as palestras com os mais renomados pro-

fissionais do setor automotivo que abordarão te-

mas importantes para seu negócio. Serão dicas 

e tendências que farão você ficar por dentro do 

que mais atual está acontecendo no mercado.

4. Seja participando de forma presencial ou digi-

da mais os estandes dos expositores. Fa-

zendo sua inscrição antecipadamente, po-

derá desfrutar de uma série de vantagens. 

Presencialmente, terá dois dias (6 e 7 de 

dezembro), para assistir às palestras de re-

nomados profissionais do mercado, além de 

poder percorrer todos os estandes no CAL-

CADÃO da CIDADE FENAUTO.

Na versão digital, você terá, até o dia 10 de 

dezembro mais uma oportunidade de rever as 

gravações das palestras e também percorrer 

todo o CALÇADÃO da CIDADE FENAUTO em 

uma experiência virtual interativa incrível. 

Ou seja, fazendo uma inscrição apenas, você 

terá dois benefícios distintos.

tal, você terá direito a acessar todos os conteú-

dos das palestras na plataforma do Congresso 

FENAUTO, por meio de sua senha individual. 

No ambiente digital, você também poderá vi-

sitar a Cidade FENAUTO em uma experiência 

interativa e futurista.

E você paga um preço justo por tudo isso! 

Confira:

À Vista Parcelado (Cartão de Crédito):

R$ 630,00 

Em até 3 vezes de R$ 220,00 (R$ 660,00)

Pagamento por boleto: 

R$ 630,00 à vista

Dúvidas sobre sua inscrição?

Contate: (11) 2592-2326 / 2533-7532 

ou e-mail: congresso@fenauto.org.br



12 | Revista Fenauto 12 | Revista Fenauto 

PAP.

PAP.

PAP.

PAP.

PAP.

PAP.

PAP.

PAP.

SAB.

SAB.

SAB.

SAB.

SAB.

SAB.

SAB.

SAB.

PAP.

PAP.

PAP.

PAP.

PAP.

SAB.

SAB.

SAB.

SAB.

SAB.

SAB.

 S
aí

d
as

 d
e

Em
er

gê
nc

ia

 S
aí

d
as

 d
e

Em
er

gê
nc

ia

PO
RT

Ã
O

  R
O

LA
N

TE
 P

A
1

ES
C

A
D

A
 R

O
LA

N
TE

 S
aí

d
as

 d
e

Em
er

gê
nc

ia

WC Feminino WC Masculino

PNE

WC Feminino

WC Masculino

WC Masculino

RAMPA

ES
C

A
D

A
 R

O
LA

N
TE

 S
aí

d
as

 d
e

Em
er

gê
nc

ia

 S
aí

d
as

 d
e

Em
er

gê
nc

ia

Es
ca

d
a 

8
Es

ca
d

a 
7

Es
ca

d
a 

3

Es
ca

d
a 

5
Es

ca
d

a 
4

8,
50

 m
²

SA
LA

 P
RO

 M
A

G
N

O
26

,5
0 

m
²

SA
LA

 S
TA

FF
36

,5
0 

m
²

WC Feminino

PO
RT

Ã
O

  R
O

LA
N

TE

0,90
1,32

0,90

PN
E

PL
A

N
TA

 B
A

IX
A

SE
M

 E
SC

A
LA

C
re

d
. O

nl
in

e
Á

re
a

Té
cn

ic
a

Cred.

C
ar

ro
s A

nt
ig

os

EL
EV

A
D

O
R

SO
C

IA
L

FO
YE

R:
38

7,
35

M
²

Entrada

C
ha

p.
Fe

ch
am

en
to

 d
e 

Si
sa

l

A
C

ES
SO

 P
RI

N
C

IP
A

L

SA
ÍD

A
 D

E
EM

ER
G

ÊN
C

IA
SA

ÍD
A

 D
E

EM
ER

G
ÊN

C
IA

SA
ÍD

A
 D

E
EM

ER
G

ÊN
C

IA
SA

ÍD
A

 D
E

EM
ER

G
ÊN

C
IA

A
C

ES
SO

 E
ST

A
N

D
ES

A
V

EN
ID

A
 A

A
V

EN
ID

A
 B

RUA 02

B0
1

B0
2

B0
3

B0
4

BA
N

C
O

PA
N

PA
TR

O
C

IN
A

DO
R

SA
N

TA
N

DE
R

PA
TR

O
C

IN
A

DO
R

BV
PA

TR
O

C
IN

A
DO

R
PA

TR
O

C
IN

A
DO

R
B3

B0
5

PA
TR

O
C

IN
A

DO
R

ITA
Ú

B0
6

PA
TR

O
C

IN
A

DO
R

C
6 

BA
N

K

B0
7

PA
TR

O
C

IN
A

DO
R

SA
FR

A

A
UT

O
C

RE
D

C
A

R
C

01
C

05

E01

A
09

A
01

A
02

D
02D
01

LOCALIZA D
03

A
04

M
ER

C
A

DO
 L

IV
RE

A
03

O
M

N
I

C
09

A
05

SU
PE

RV
IS

Ã
O

LI
ST

O

KARVIAUTOAVALIAR

A
TIV

A
Ç

Ã
O

W
EB

M
O

TO
RS

A
08

C
O

X 
A

UT
O

M
O

TI
VE

TE
C

N
O

BA
N

K
C

04

A
06

A
UT

O
C

O
RP

A
07

UN
ID

A
S

MOVIDA

C
02

G
ES

TA
UT

O
C

03
A

UT
O

C
O

N
F

O
LX

C
06

DA
TA

ES
TO

Q
UE

C
08

C
07

YA
M

A
HA

RUA 01

W
C

 M
as

cu
lin

o
15

 U
ni

d
ad

es

1,20

PAP.

PA
P.

0,75

0,
88

PAP.

PA
P.

W
.C

. M
as

c.
A

=1
8,

70
m

²

W
.C

. F
em

.
A

=1
6,

80
m

²

PN
E

A
= 

4,
10

m
²

SA
LA

 D
E 

A
PO

IO
39

,8
0M

²

PÉ
-D

IR
EI

TO
: 3

,0
0M

C
O

PA
42

,0
0M

²

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

Rampa
i: 8,18%

D
es

ce

SA
ÍD

A
 D

E
EM

ER
G

ÊN
C

IA

0,0
0

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

I: 8.33%
Rampa

I: 8.33%
Rampa

Fechamento de Sisal

En
tra

d
a 

Pl
en

ár
ia

Ho
us

e 
M

ix

3,
00

11
,0

0

8,00

2,50

2,
50

0,80

4,9
5

2,0
0

2,
002,
00

20
,0

0
0,6

0
14

,0
0

2,00

2,
00

0,40

10
,0

0
16

,0
0

1,00

W
C

 F
em

in
in

o
15

 U
ni

d
ad

es

Pú
bl

ic
o:

 5
00

 p
es

so
as

1,
00

1,00

1,
00

1,00

1,
00

1,00

1,
00

1,00

1,
00

1,00

1,
00

1,00

3,11

2,28

3,
00

4,
00

ESTÚDIO
FENAUTO TV E03

ANAUTOS

E04

E02

BIP
CARROS

4,
00

4,00 5,00

C
ID

A
D

E 
FE

N
A

UT
O

 2
02

1
C

A
LÇ

A
D

Ã
O

M
O

N
TA

D
O

RA
 O

FI
C

IA
L:

O
RG

A
N

IZ
A

Ç
Ã

O
:



Revista Fenauto | 13

EM ANO ATÍPICO, CARRO 
USADO AQUECE A ECONOMIA

D
urante algum tempo essa foi a rea-

lidade do mercado brasileiro, ou 

pelo menos era esse o imaginário 

popular: o carro perdia o valor rapi-

damente após alguns meses de uso.

Quando iniciamos o Estudo de Depreciação 

de Veículos, há vinte anos, ajudamos a derru-

bar por terra esse tabu, revelando, no primeiro 

ano do estudo, em 2021, que o Palio perdia 

apenas 7,2% após um ano de uso. E assim 

sucessivamente, nos anos seguintes, carros 

como Celta, Strada, Onix, Compass, Yaris e 

Onix Plus perderam, todos eles, menos de 10% 

do preço. E o Honda HR-V teve a mais baixa 

depreciação em 19 anos vinte anos: 4,5%. Pa-

recia que tínhamos chegado à menor desvalori-

zação possível. Estávamos enganados.

Nesse excepcional ano de 2021 nem dá para 

usar a palavra “depreciação”. Ao contrário, em 

vez de pensar quanto o carro vai perder depois 

de um ano de uso, o consumidor quer saber 

quanto ele vai valorizar.

A situação de 2021 lembra os anos 1990, 

quando o carro usado valorizava mais do que 

moedas estrangeiras, papeis bancários, ações 

na Bolsa. Carros como Gol e Brasília eram co-

nhecidos como “cheque visado”, tamanha era a 

sua liquidez no mercado de usados.

Sem contar o período do Plano Cruzado, em 

1986, quando muita gente comprava carro para 

investimento: deixava na garagem e vendia de-

pois de seis meses, angariando altos lucros.

Hoje também estamos vivendo um ano total-

mente atípico, em função do desabastecimento 

da indústria por causa da crise mundial do coro-

navírus. Essa anomalia provocou uma tremenda 

distorção nos preços, uma vez que, na falta do 

modelo OK, o comprador migrou para o semino-

vo, o preço explodiu e os demais usados segui-

ram o mesmo caminho, fazendo com que o setor 

de carros usados, como um todo, se transformas-

se num valioso fator de crescimento econômico.

O resultado, constatado pelo Selo Maior Va-

lor de Revenda 2021, entregue aos ganhadores 

no último 28 de outubro, revelou que TODOS 

os vencedores das 17 categorias apresenta-

ram índices positivos, sendo que o caro mais 

valorizado do ano, o Hyundai HB20, teve uma 

valorização de 17,2%. 

Dos 126 modelos que fizeram parte da etapa 

final do Estudo, somente 25 apresentaram depre-

ciação; os outros 101 valorizaram depois de um 

ano de uso, 43 deles com índices acima de 10%.

Diante desse cenário fica difícil fazer uma 

previsão, mas analistas preveem o início de 

uma normalização no fornecimento e, portanto, 

o resgate do patamar de preços somente para 

o segundo trimestre de 2022. Até lá, muita cau-

tela nos negócios!

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

OPINIÃO

“TIROU O CARRO DA CONCESSIONÁRIA, PERDEU 20%”.
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VENDEDOR SNIPER 

Galileu, 
pós-pandemia e 

Congresso Fenauto

O 
físico, matemático, pensador, pro-

fessor e inventor italiano Galileu 

Galilei nasceu em 1564, atingiu 

a glória em vida, mas morreu em 

1642, perseguido, cego, com as suas obras 

proibidas e maldito pelas pessoas medianas 

de seu tempo. As grandes autoridades reli-

giosas, empresários e intelectuais médios vi-

veram sem entender as ideias vanguardistas 

desse grande homem. Galileu, por mais lógica 

14 | Revista Fenauto 

que fosse a sua defesa do sistema heliocêntri-

co (o Sol como centro do universo) era ignorado 

por quase todos, pois atacava o sistema geo-

cêntrico (a Terra no centro de nosso sistema) 

defendido desde antes de Cristo e adotado 

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

Mudar realmente não é fácil. É preciso, além 

de informação, coragem. É fácil fazer o que 

sempre fizemos, mesmo que não tenhamos 

exata certeza do que estamos fazendo. Esse 

é o nó que sentimos na forma como víamos o 

mundo desde o começo da pandemia do Co-

vid-19. De repente, tudo que sabíamos deixou 

de ser e a vida, como nós conhecíamos, pare-

ceu ter desaparecido. Galileu hoje é celebrado 

como o grande nome do Renascimento científi-

co dos séculos XVI e XVII. Só que ele também, 

quando foi compreendido, já era tarde demais 

para muitos de seus contemporâneos. Não 

queremos que alguns empresários só enten-

dam as reais e concretas vantagens de colocar 

o cliente (cada dia mais sensível) no centro de 

seus negócios verdadeiramente, depois que o 

tempo do pico de vendas de seminovos tiver 

passado. Hoje o mercado está em festa, mas 

esses compradores de ocasião precisam ser 

convertidos em clientes.

Em 1633, Galileu foi obrigado, para ficar vivo, 

a abjurar suas crenças, a proclamar em alto e 

bom som que seus estudos sobre o heliocen-

trismo estavam equivocados. O julgamento foi 

feito por sete “sábios” católicos baseados em 

Aristóteles. Ele se defendeu respondendo que 

o mestre grego não tinha o mesmo instrumental 

que ele. E ainda lhes disse que possuía uma 

luneta e Aristóteles não, portanto ele poderia 

provar concretamente que o universo não era 

como o filósofo pensava. Pediu aos seus juízes 

que não levantassem hipóteses e sim que exa-

minassem os fatos, que olhassem pela luneta 

e vissem que o universo até então defendido 

não existia mais. Eles se recusaram a olhar e 

Galileu foi condenado.

Hoje, na segunda metade do tempo de pan-

demia, por vários fatores, a venda de semino-

vos disparou e os lojistas voltaram a vender 

carros acima da tabela FIPE e as pessoas co-

meçaram a formar filas para pagar mais. Nítida 

lei da oferta escassa e da procura intensa. Só 

que o lojista experiente, o que está antenado 

no mercado, sabe que esse fenômeno não vai 

perdurar assim. Muitas variáveis vão se apre-

sentar nessa retomada da produção industrial 

de veículos novos e, sobretudo, na retomada 

de empregos, cotação do dólar, preço de com-

bustíveis, enfim tudo que afeta direta e indireta-

mente esse mercado. O Congresso FENAUTO 

vem num momento crucial para lançar luzes, 

mais uma vez, sobre o que cada um de nós po-

derá esperar, como deveremos nos preparar, 

principalmente no quesito pessoas. Estamos 

em clara época de humanização de relaciona-

mentos e comunicação não-violenta. Vocês se 

sentem preparados? 

Todas as empresas do ramo estão sendo 

convidadas, em pleno Congresso, para olhar 

pela luneta e verificar concretamente que mui-

tos valores do passado e os desse período atí-

pico de pandemia não cabem (caberão) mais, 

que há outros mecanismos de atração, venda 

e fidelização que podem ser usados para ge-

rar lucros mais constantes e menos sazonais. 

Eu convido a todos que olhem pela luneta do 

bom senso, junto com os mestres que irão abri-

lhantar o Congresso, conhecimento não ocupa 

espaço e ainda otimiza negócios.
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EDUCAÇÃO

A continuidade da 
qualificação profissional 

pós-covid 19
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Por Cida Smidt, especialista 
em Business & Life Coaching 
e parceira da FENAUTO.

M
uito já se falou sobre os desafios 

que a pandemia do COVID 19 trou-

xe para as pessoas. Mas, agora 

que o pior parece já ter ficado para 

trás, quais seriam as novas provas que todos 

nós precisaremos enfrentar para nos manter 

ativos no mercado de trabalho?

Sim, com as medidas de distanciamento so-

cial surgiram uma série de novas realidades e a 

criação de novos hábitos que parecem ter che-

gado para ficar. Assim, aulas e cursos on-line 

de todos os tipos já se tornaram parte do port-

fólio profissional de todos nós e, com certeza, 

já estão enraizados em nossa cultura. 

Mas agora, onde tudo está voltando ao nor-

mal, a dúvida que fica é: o que devo fazer para 

conseguir me manter ativo e produtivo no mer-

cado onde atuo? 

A resposta, por incrível que pareça, é mais 

simples do que parece: continuar a adqui-

rir novos conhecimentos para aperfeiçoar, 

cada vez mais, minha qualificação profissio-

nal. Ou seja, o processo de reinvenção pro-

fissional, pelo qual cada um de nós passou, 

precisa continuar. 

Precisamos ser, hoje, mais do que nunca, 

os “profissionais do futuro”, ampliando nossa 

capacitação em áreas como liderança, geren-

ciamento, organização, trabalho em equipe, 

maior conhecimento de ferramentas tecnoló-

gicas, análise de relatórios gerenciais e mer-

cado etc.

APRENDIZADO HÍBRIDO
Pode parecer estranho esse título, mas ele 

define a linha de ação que o profissional de-

verá adotar nos próximos anos: a do aprendi-

zado híbrido.  

Ele envolve as facilidades e potenciais ofere-

cidos pela tecnologia que aprendemos a usar 

durante a pandemia com as reuniões on-line, 

além da presença em eventos como Congres-

sos, Workshops e Cursos presenciais. 

Devemos lembrar que, embora tenhamos 

passado por um período de isolamento social 

relativamente longo, as interações sociais ain-

da são fundamentais e muito importantes para 

o desenvolvimento de novos conhecimentos, 

habilidades e aprendizados. Ainda não foi in-

ventado nada melhor do que a troca de expe-

riências com outros profissionais para compar-

tilhar conhecimento. 

E esse o caminho que o Congresso FENAU-

TO vai oferecer a você que é profissional do 

segmento de compra e venda de veículos. O 

evento, que será realizado neste ano, reunirá o 

melhor das duas experiências: a forma presen-

cial e a digital. 

Por isso vale à pena comparecer e buscar 

nesses ambientes que ele irá oferecer, as 

oportunidades que você tanto procura para 

se reinventar e, assim, ser capaz de gerar no-

vas fórmulas para novos negócios no cenário 

pós pandemia. 

Que tal experimentar essa experiência única?
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NOSSO MERCADO

Um ano de avanço 
gradativo e constante

Uma surpreendente e boa notícia para o seg-

mento veio com o fechamento dos dados do 

primeiro semestre de 2021, mostrando a resi-

liência do setor e a força que o mesmo sempre 

demonstrou na rápida recuperação: as vendas 

acumuladas nos seis primeiros meses do ano 

superaram os resultados do mesmo período de 

2019, ano em que não tivemos pandemia, em 

62,3%! Com a contínua melhoria das condições 

da economia, a vacinação em massa e o retor-

no da confiança do consumidor, a esperança 

para um bom ano de vendas voltou a crescer.

Até agora, chegando a praticamente dois 

meses do final do ano, o setor registrou um 

movimento 29,8% superior ao mesmo perío-

do de 2020, alcançando 12.739.688 veículos 

comercializados. 

Como a produção de veículos novos ainda 

não está regularizada, o consumidor continua 

sendo direcionado ao mercado de seminovos e 

usados, buscando oportunidades para adquirir 

seu veículo. Portanto, temos a expectativa de 

que esses resultados positivos nas vendas do 

nosso segmento continuem até o final do ano. 

Acompanhe, a seguir, os resultados até o 

mês de outubro de 2021. 

C
omeçamos este artigo lembrando 

que, apesar das dificuldades impos-

tas pela epidemia do COVID-19, o 

nosso segmento fechou 2020 com 

um resultado bem satisfatório. Naquele ano, o 

total acumulado de vendas ficou negativo em 

12,1%, um resultado bem inferior às estimati-

vas iniciais feitas no começo da pandemia, e 

que previam perdas maiores. 

Mas, se 2020 foi um ano a ser esquecido, 2021 

começou com uma série de boas expectativas 

para todos, já que a vacinação começava e a es-

perança de vencer a pandemia crescia. A econo-

mia já mostrava sinais promissores de uma recu-

peração lenta, mas progressiva, e a recuperação 

do nosso setor, já iniciada em 2020, apontava 

para um ano promissor para as vendas. 

No mês de fevereiro o setor registrava um 

resultado positivo de 15,9% em comparação 

com fevereiro de 2020. Em seguida, tivemos 

um resultado positivo razoável no mês de mar-

ço, com uma evolução contínua do setor. Mas, 

infelizmente, pelo agravamento dos casos de 

COVID, a parada forçada na produção de veí-

culos por parte da maioria das montadoras, o 

fechamento dos DETRANs estaduais e as no-

vas restrições de funcionamento das lojas e co-

mércio em geral, novas dificuldades surgiram 

para o nosso segmento. Em abril ainda sentía-

mos o efeito do fechamento do comércio, mas 

o acumulado no quadrimestre apresentou um 

espantoso resultado superior em 40,7%, com-

parado com o mesmo período do ano passado.

O mês de maio registrou um bom momen-

to positivo, tanto na comparação com o mês 

de abril (18,5%), como no acumulado do ano 

(59,2%), além do comparativo com o mesmo 

mês de 2020 (198,1%). 

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

EVOLUÇÃO DAS VENDAS (Só Seminovos e Usados)

Região

Tempo de Uso

Auto Comerciais Leves
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VAMOS CONSTRUIR 
O FUTURO JUNTOS!
O

lá, amigos deste espaço. 2021 se 

encaminha para final. Um ano até 

agora difícil, com problemas de 

abastecimento do zero quilômetro 

que afeta o giro dos seminovos a médio prazo, 

repiques da pandemia, aumento de impostos, 

inflação e uma crise política sem precedentes. 

Polarização, poderes se digladiando em públi-

co, sem consciência dos danos causados.

Perda de amigos e familiares. Enfim, um ano 

de muito trabalho da equipe da Fenauto. 

Neste cenário caótico, digno de filmes de 

ficção, ainda assim, conseguimos sobreviver, 

superar metas e construir algo novo e digna-

mente produtivo.

A implantação do RENAVE, projeto criado na 

FENAUTO, que vem contribuir para a formali-

zação do setor, mais segurança nas operações 

e mais recursos para nosso segmento, segue 

seu rumo. Não tão rapidamente quanto deseja-

mos, mas segue inexorável. 

Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Gros-

so implantados. Goiás e Mato Grosso do Sul 

em implantação e o anúncio pelo Governo de 

TERMÔMETRO 
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Por Enilson Sales, 
Diretor Vice-Presidente 
da FENAUTO

São Paulo feito em cerimônia recente, deixa 

clara a certeza firme de que, em 2022, todos 

os estados estarão aptos a operarem a nova 

ferramenta do Senatran.

A volta do ICM no Estado de São Paulo, ao 

patamar anterior de 1,8%, foi outro ponto deci-

sivo de atuação da FENAUTO em parceria com 

a FENABRAVE. O diálogo constante e perene 

das entidades com setores reguladores do Go-

verno Estadual, trouxe de volta a razão e con-

firmou a máxima de que aumentar a base de 

arrecadação é um caminho bem mais susten-

tável que aumentar alíquotas. Atuação decisi-

va da FENAUTO e FENABRAVE com estudos 

que comprovaram a tese demonstraram que, 

combinados com a implantação do RENAVE, 

todos ganham.

A parceria da FENAUTO com a EGA (Escola 

de Gestão Automotiva), trouxe uma oportunida-

de de treinamento e ampliação de conhecimen-

to aos nossos congregados. E uma extensão 

desta parceria com a TREVISAN Escola de Ne-

gócios, nos trouxe Bolsas de MBA e descontos 

para a categoria.

A criação da “Sala VIP FENAUTO” no site 

do Icarros, ofereceu a nossos congregados a 

oportunidade de visualizar e comprar veículos 

com prioridade.

Planos especiais foram criados pela AutoA-

valiar para Associados das afiliadas FENAU-

TO. Esta oferta coloca o congregado em posi-

ção de vantagem, em um momento em que o 

produto escasseia no mercado.

O Programa FENAUTO TV completou um 

ano e recebeu uma roupagem visual totalmente 

nova e o apoio do Banco Itau, Santander Auto, 

e Banco Pan-Mobiautos. É o reconhecimento 

destes “players” à qualidade do programa. Com 

isto, abrem-se novas portas para novos proje-

tos no programa.

Por fim, queremos destacar o esforço da 

equipe FENAUTO em entregar o 10° Con-

gresso FENAUTO agora em formato “hí-

brido”. O Evento está praticamente pronto 

em sua versão Presencial no Espaço Pró 

Magno nos dias 06 e 07/12, e em sua ver-

são Digital entre 06/12 e 10/12, nas platafor-

mas contratadas. Para saber mais acesse: 

www.congressofenauto.com.br

Importante ressaltar que: como no ano pas-

sado, este será o único evento do setor au-

tomotivo no Brasil, demonstração clara da 

competência da equipe FENAUTO em realizar 

projetos, tarefas e entregar metas.

A todos os nossos associados, congregados 

e parceiros, um agradecimento pelo apoio re-

cebido de sempre. Sem vocês não conseguiría-

mos chegar aonde chegamos. Temos ciência 

das dificuldades e seguimos nosso rumo de 

desenvolver o setor acolhendo críticas constru-

tivas como aprendizado constante.

Se for para construir, estaremos sempre 

presentes.


