
 

 

CAR SHOPPER BR LANÇA “PERSONAL CAR” 

 SERVIÇO 360° PARA COMPRA E VENDA DE CARRO, MAIS PRATICO E PERSONALIZADO DO 

QUE O OFERECIDO POR CONCESSIONARIAS E TAO SEGURO QUANTO 

Desde a busca do veículo desejado, já em estoque ou não, partindo para negociação, certificação, 

compra, documentação, serviços de financiamento, seguro até garantias e pós-vendas.  

 

 A pulverização do acesso digital gerou uma chuva de clientes para os sites de 

comercialização de veículos no Brasil, gente interessada em comprar ou vender seus 

carros. No entanto não são todas as pessoas que anunciam seus veículos nestes canais 

eletrônicos, muitas têm receio. Neste momento surgem as questões como: 

• Onde marcar encontro para testar o carro? 

• Será que posso ter problema de abordagem ou de negociação? 

• Como receber o valor? Posso aceitar dinheiro na mão? 

• A história que o vendedor contou sobre o veículo é verdadeira? A quilometragem 

é original? Será que nunca bateu, mesmo? 

 E ainda pode surgir dúvida sobre aceitar ou não outro carro usado como forma de 

pagamento e a insegurança sobre aprovação de financiamento para pagar o residual. Com 

tanta insegurança, falta de tempo e de informações verificadas, as concessionárias entram 

em cena. O dono do carro sente que perde no preço, mas ganha na segurança, mas, fica 

aquela sensação de que poderia ter vendido ou comprado melhor. 

 As negociações C2C (entre consumidores) são realmente delicadas mas agora 

existe no mercado uma opção tão segura quanto e ainda mais prática e rentável: o  

Personal Car, serviço criado pela Car Shopper Br. Clientes acessam o site da empresa 

www.carshopperbr.com.br e entram em contato através de e-mail, preenchem ficha 

cadastral com telefone ou Whatsapp. O departamento comercial retorna o contato com a 

explicação do fluxo do processo. Acompanhe a seguir. 

 No caso da Venda, primeiramente, é realizado uma pesquisa documental com a 

finalidade de atestar que o veículo não possui nenhuma restrição ou pendência que 

impeça a transferência. Passando esta etapa, é feito a marcação da vistoria, com local, 

data e horário de escolha do cliente. Neste dia, é solicitado a apresentação do veículo 

lavado para que o técnico consiga avaliar e certificar itens como:  

http://www.carshopperbr.com.br/


 

 

• Avarias aparentes; 

• Avarias reparadas e nível de reparação; 

• Estado dos pneus; 

• Estado de conservação do interior do veículo; 

• Análise estrutural; 

• Vistoria de acessórios, além de manual do proprietário e chave reserva; 

• Análise das manutenções preventivas; 

• Teste de ar condicionado; 

• Funcionamento de motor; 

• Luzes de painel; 

• Luzes do veículo; 

• Quilometragem; 

• Histórico de propriedade; 

• Entre outros itens. 

 Após este levantamento, o veículo recebe uma classificação interna e se atender as 

regras de aceitação da Car Shopper BR, ele recebe o nosso selo de qualidade e assim, é 

possível apresentar ao proprietário a precificação das avarias, se houverem, um estudo 

sobre o valor de mercado do modelo e o valor justo para comercialização. Se aprovado, o 

veículo é anunciado nos principais sites de venda do Brasil. 

 “A partir deste momento a Car Shopper BR, atende os interessados, negocia o valor, marca 

uma data e horário para que o interessado possa ver o veículo. Com o negócio fechado, dá-se 

sequência para o recebimento (à vista, financiado, ou avaliamos o carro que será usado como parte 

do pagamento), transferência de propriedade e entrega do veículo. Tudo com praticidade, 

segurança e assertividade para o cliente.” – garante Leandro Ferrari, diretor comercial da Car 

Shopper BR.  

 No caso da compra, a Car Shopper BR apresenta um estoque virtual, com veículos 

que já passaram por todo o processo de certificação, mas, caso o comprador não se 

interesse pois nenhum dos veículos anunciados, é feito uma consultoria, que leva em 

consideração características pessoais, finalidade do veículo e disposição de investimento. 

Com estas informações e características é apresentado opções. Após a escolha do cliente, 

a Car Shopper BR busca em sua rede de relacionamento o veículo ideal e negocia para o 

valor para que este, se encaixe no orçamento do cliente. 



 

 

 Após a negociação, é feito o mesmo processo da venda, a fim de atestar que 

realmente nosso cliente fará um ótimo negócio com total segurança e também terá acesso 

aos serviços de F&I, Seguro, Garantia e venda do carro que pretende dar na troca. 

 “Neste momento, nossa operação está disponível na cidade de São Paulo, na Grande São 

Paulo e em cidades do interior distantes até 300km da capital paulista. Os atendimentos são feitos 

em horário comercial das 09:00 as 18:00, as vistorias estão sendo agendadas até sábado das 09:00 

às 15:00. E estamos nos preparando para sermos 100% acessíveis, queremos atender clientes 

surdos. No nosso website já temos vídeos com legenda e sinalização de Libras. Para os 

atendimentos presenciais contamos com intérpretes de Libras e em breve teremos tecnologias 

acessíveis para ligações telefônicas.” – revela animado Leandro Ferrari, o fundador da Car 

Shopper Br. 

 A Car Shopper BR, é uma startup fundada por Leandro Ferrari - paulistano, 45 anos, 

casado, pai de 3 filhos, profissional com 26 anos de experiência no ramo automotivo. 

Trabalhou em empresas do segmento de e-Commerce, e-business, eventos automotivos, 

preparação, serviços e certificações veiculares e, por fim, leilão público, atuando em 

negociações B2B (entre empresas), B2C (entre empresas e consumidor) e C2B (entre 

consumidor e empresa). 

 

CAR SHOPPER BR MOBILIDADE AUTOMOTIVA LTDA. 

Responsável: LEANDRO FERRARI 

DIRETOR COMERCIAL E FUNDADOR. 

11-974413954 

www.carshopperbr.com.br 

Avenida Marques de São Vicente 1619 – sala 709 7 andar. 

Atendimento a clientes: Segunda a sexta das 9:00 às 18:00. 

Vistorias agendadas: Segunda a Sábado das 9:00 as 15:00. 


