
CICLO DE CAPTAÇÃO E VENDAS

A nossa missão é fazer você 
rentabilizar o máximo, sem 
esquentar a cabeça com a 

venda do seu carro.
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Um novo mundo exige
novas atitudes.



1. Um pouco sobre o contexto do 
mercado de usados no Brasil.

Somos o país que mais troca de carro no mundo. A nossa 
paixão por carros não tem limites e muitas vezes, nos faz 
agir por impulso.

Infelizmente, quando isso ocorre muita gente ganha 
dinheiro com o nosso carro, menos nós. 

Só para se ter uma ideia do tamanho do mercado de 
usados no Brasil, em 2019, foram realizadas mais de 12 
milhões de transferências de propriedades de veículo 
usados.

A margem média auferida pelos concessionários e lojistas 
de automóveis, gira entre 15 e 20%, podendo chegar até 
25% de lucro no carro. Ou seja, há um esforço cada vez 
maior para pagar mais barato possível e realizar margens 
cada vez maiores.

Isso não é justo com quem investiu e cuidou do carro com 
carinho e zelo. Você fez a sua parte e deve receber o 
melhor possível por seu carro.

O mercado brasileiro está mudando, muitas adequações 
ocorrerão daqui por diante. Você precisa tomar 
consciência do real valor que o seu carro tem e 
rentabilizar ao máximo com a venda dele. 



2. QUEM SOMOS

A Avaliar & Vender surgiu da pesquisa que o fundador,
Robison Lopo empreendeu no sentido de responder a
seguinte pergunta: o que motiva as pessoas a
aceitarem a perda dinheiro com os seus carros,
colocando-os em troca, quando podem vender para
particulares?

O resultado da pesquisa evidenciou todas barreiras e
implicações que a venda entre particulares acarreta.

Robison Lopo é um estudioso do mercado de
automóveis e os mais de 22 anos de atuação em
grandes grupos como diretor, foram determinantes
para que ele conseguisse desenhar um processo ágil e
seguro para todos os envolvidos.

Ele observou, nos muitos estudos que fez e em
amostras coletadas no dia a dia, as necessidades e
particularidades deste segmento e conseguiu construir
não apenas um processo, mas um modelo de
negócios, capaz de oferecer conforto e segurança para
quem vende e para quem compra.



QUEM SOMOS

A pandemia provocada pelo Covid-19 foi o acelerador
para a criação da Avaliar & Vender. O aumento, de
forma surpreendente, no nível de consciência dos
potenciais clientes, fez Robison Lopo notar que eles
seguirão para um novo caminho, uma vez que não
haverá mais espaço para perdas. O cliente mudou e o
mercado está se ajustando à esta nova realidade.
Somos frutos desta transformação.

O nosso time está pronto para viabilizar a venda do
seu carro e orientá-lo em relação a todo tipo de
transação com automóveis. Somos a única startup de
autobrokers que possui um App exclusivo para
avaliação de veículos à distância. Investimos pesado
em tecnologia e segurança para que você se sinta
seguro e faça o melhor negócio, com o máximo de
conforto.



Missão e Visão

MISSÃO:

Ser referência no segmento de autobrokers
no Brasil, contribuindo para que nossos 
clientes alcancem melhores negócios e 
rentabilidade com os seus carros, através dos 
nossos métodos e tecnologias empregadas.

VISÃO:

Alcançar a liderança no segmento C2C no 
Brasil, através da expansão da nossa rede de 
atendimentos, abrangendo a nossa operação 
e ofertando os nossos serviços em todos os 
cantos do país.



O QUE É AUTOBROKER?

O conceito de Autobroker, surgiu nos Estados
Unidos e se difundiu por diversos países da 
Europa. Autobruker significa corretor de 
automóveis.

A ideia partiu da necessidade de 
profissionalizar o processo de negociação
entre particular e particular, ou particular e 
revenda. 

Compreendendo que existem muitas
particularidades no ambiente de negociação, 
as pessoas interessadas em vender ou
comprar um automóvel,  passaram a contratar
empresas para auxilia-los nas operações
complexas.

Esse entendimento traz em si a constatação de 
que cada ator deve atuar conforme o seu
conhecimento. Um médico, por exemplo, 
estuda muito para salvar vidas, alguém precisa
proteger os seus recursos, é neste contexto
que somos inseridos.

Atuamos como um braço de auxílio para 



Orientar estratégias e oferecer condições para que o 
seu cliente alcance melhores performances nas
negociações, tanto do seu veículo usado, quanto para 
aquisição de novos veículos, são atribuições do 
autobruker. 

O cliente quando pensa em trocar de carro, com 
frequência, possui três opções: colocá-lo na troca, 
consignar em uma loja, ou ofertar para particulares.

• Na primeira opção, a perda é muito grande, podendo
chegar a 30% do valor de referência do veículo. 

• A segunda opção traz o risco de ocorrências
desegradáveis, tais como: a revenda deixar o carro em
segundo plano ou simplesmente fechar as portas e o 
cliente ficar sem o carro. 

• Já Terceira opção, traz alguns aspectos que podem
inviabilizar a negociação: oferta de veículos na troca, 
financiamentos e o risco de negociar com um 
desconhecido, são os mais frequêntes. 

O QUE FAZ UM AUTOBROKER?



SOMOS A OPÇÃO QUE 
FALTAVA

Qualquer uma das três opções já citadas: colocar o 
carro na troca, consignar em uma loja, ou ofertar
para particulares, provocará algum desconforto. Ou
você perde dinheiro, ou fica sem carro, ou corre
riscos desnecessários e perde tempo precioso.

Somos a opção mais interessante para você, uma vez
que irá vender o seu carro para particular de forma 
segura, simplificada e o mais importante, sem perder
tempo para isso.  

Diversas são as razões para contar com os nossos
serviços, mas a principal é que, no novo normal, 
perder dinheiro com negociações impulsivas não está
mais nos planos das pessoas.

E não é só este aspecto que conta, o tempo é um 
fator determinante para quem precisa de uma
empresa para auxiliar na demonstração, 
documentação, venda e entrega do carro.

Se você é um professional que não tem tempo para 
negociar o carro, ou não deseja esquentar a cabeça
com isso, a A&V vai te auxiliar.



PASSO A PASSO



3. DEFINIÇÃO 
DE URGÊNCIA

O primeiro passo para 
viabilizar e agilizar a venda do 
veículo, passa por 
compreender a sua urgência
em receber dinheiro.

A venda pode ocorrer por 
diversas razões, nós
oferecemos dois caminhos
para que você alcance o seu
objetivo o mais breve 
possível.

Veja a seguir…



1º - Para quem necessita de dinheiro imediato, ou seja, 
tem uma oportunidade de negócio imperdível, ou
precisa resolver alguma questão urgente, oferecemos a 
nossa extensa rede de revendedores lojistas para 
realizar a compra do veículo em até 24 horas.

VELOCIDADE

PLANEJAMENTO

2º - Para quem está planejando a venda e uma futura
compra e possui um pouco mais de tempo para realizar
a operação, podemos trabalhar melhor a rentabilidade
e fazer um ótimo negócio para você.



4. DEFINIÇÃO DO 
PREÇO DE VENDA

A definição do preço de venda é etapa fundamental 
no ciclo, uma vez que o preço é um dos pilares que 
determinarão a velocidade que o seu carro será
vendido.

Nós sugerimos a utilização da tabela KBB, se a venda
for para particular e a tabela Auto Avaliar, se a venda
for mais urgente. Estas tabelas nos darão um norte
interessante, uma vez que representam a média real 
do mercado para o seu carro, no contexto atual. 

Quando determinamos o preço correto para a 
venda, as chances de realizar o negócio mais
rapidamente são muito maiores do que tentar
arrecadar acima do valor do mercado.



5. OS 3 FATORES QUE DETERMINAM A 
VELOCIDADE DE VENDA DE UM VEÍCULO

1. MODELO: O primeiro fator que determinará a 
velocidade e rentabilidade de um veículo é o modelo. 
Quanto menos o modelo é negociado enquanto 0km, 
menos será a sua liquidez como seminovo. O seu baixo
giro é determinante para o tempo de venda.

2. ESTADO: O estado é fator determinante para a 
negociação rápida do carro. Mesmo que o modelo do 
veículo seja de alto giro, quando está muito avariado ou
sem higienização, o tempo de venda se eleva. 
Sugerimos ajustar o carro para  acelerar a venda.

3. PREÇO: O preço é o fator de equilíbrio entre estado e 
o modelo. Se o modelo é bom e o estado é bom, o 
preço será mais alto. Quando o modelo é ruim e o 
estado também, o preço precisa ser mais baixo.
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6. AUTORIZAÇÃO DE VENDA

A Avaliar & Vender preza pela transparência e 
compromisso entre as partes envolvidas.

A nossa função é esclarecer e empreender
esforços para que o nosso cliente alcance o 
melhor valor para o seu veículo.

Nesta etapa, firmaremos o acordo de 
concessão, onde o cliente nos atribui a função
de autobrokers e nos concede autorização
para negociar o seu veículo.

Neste momento, definiremos o valor de venda, 
formas de pagamento, prazos e 
esclarecimento de dúvidas.

Uma vez assinado o acordo, o nosso cliente
concorda em não disponibilizar o veículo nos
canais de busca e em outras empresas de 
autobukers.

Nesta etapa, você deverá realizar a vistoria 
cautelar do seu veículo. Além disso, 
precisamos que confirme se os manuais e a 
chave reserva do carro estão com você. 



7. DEMONSTRAÇÃO DO 
VEÍCULO

Faremos a demonstração do seu veículo de forma 
profissional. O veículo ficará com você no tempo em
que estiver sendo ofertado pela Avaliar & Vender. 

Oferecemos três opções para realização da 
demonstração do seu veículo ao possível comprador:

1.Você conduz o veículo até a nossa loja, no Shopping 
UPTOWN, na Barra da Tijuca;

2.Nós conduziremos o potencial comprador ao seu
encontro para mostrar o carro;

3. Você nos autoriza a levar o veículo ao encontro do 
cliente comprador. Essa opção somente será
considerada se o veículo possuir cobertura de 
Seguro e autorização expressa do cliente.

O cliente vendedor deverá deixar o seu carro limpo e 
higienizado para que possamos realizar a 
demonstração profissional. 

A Avaliar & Vender se reserve ao direito de não levar
o comprador para áreas de risco, neste caso, você
deverá conduzir o veículo até a nossa loja, ou
combinamos o encontro em um local apropriado.



Atrairemos o máximo de interessados 
para o seu veículo, divulgando em todas 
as plataformas de vendas de carros do 
mercado, gratuitamente.

O SEU CARRO EM TODOS OS CANAIS 
DE VENDAS DISPONÍVEIS NA WEB 



8. PAGAMENTO

Quando a venda for À VISTA: O comprador 
depositará a comissão contratada, na conta da A&V 
e o saldo restante, na sua conta.

Quando a venda for 100% financiada: Você fará o 
pagamento da comissão à A&V, através TED 
bancária e, em seguida, a financeira depositará o 
valor total do veículo em sua conta.

Quando a venda financiada com usado na troca: A 
financeira depositará o valor correspondente ao
financiamento diretamente na sua conta e o valor 
do usado, será creditado pela A&V, abatido da 
comissão contratada.

Quando a venda financiada com sinal: O comprador 
depositará a comissão contratada, na conta da A&V 
e o saldo restante, na sua conta. A financeira
depositará o valor correspondente ao
financiamento, diretamente na sua conta.



9. ENTREGA DO VEÍCULO

Para finalizar o negócio, você deverá fechar o 
DUT RECIBO e reconhecer firma, conforme
orientação da A&V, nos transmitindo cópia
autenticada para a realização da comunicação
de venda.

Após a entrega do veículo e documentos na
loja da A&V, os pagamentos serão realizados
em sua conta-corrente.

O seu veículo deverá ser entregue com todos
os documentos originais, CRLV, CRV, Manuais e 
chave reserva.

Na hipótese de perda da chave reserve ou
manuais, você arcará com os custos 
correspondentes.



10. PÓS VENDA

A Avaliar & Vender fará a comunicação de vendas
do veículo para o novo comprador. Irá emitir a 
garantia de 1 ano para Motor e Caixa.

Acompanharemos a transferência do veículo até
que seja realizada e o veículo esteja no nome do 
novo proprietário, informando ao cliente vendedor
a sua efetivação.

Manteremos contato com os nossos clientes
através das nossas redes sociais e e-mail 
marketing, continuaremos juntos até a próxima
venda.



AVALIAR E VENDER - CARROS
SHOPPING UPTOWN BARRA

Av. Ayrton Senna, 5.500 – Bloco 02 – Loja 131

contato@avaliarevender.com.br

www.avaliarevender.com.br

Contato: (21) 99489-9248 Whatsapp

Fixo: (21) 0000-0000

mailto:contato@avaliarevender.com.br
http://www.avaliarevender.com.br/

