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PROMOVER A
CAPACITAÇÃO
Divulgação

A

capacitação dos profissionais do setor de
reposição automotiva foi tema do painel da
edição deste ano do Seminário da Reposição
Automotiva, realizado em outubro. Devido à
sua relevância também se tornou matéria de capa desta
edição da revista. Realmente, a evolução tecnológica e
os lançamentos que chegam ao mercado a todo instante
exigem cada vez mais conhecimento técnico sobre produtos. Isto demanda treinamento contínuo da equipe de
colaboradores das empresas de todos os elos da cadeia.
No caso da distribuição, é preciso também investir em
sistemas de gestão e logística. Portanto, o assunto é
bem pertinente e a matéria de capa faz uma abordagem
ampla, com opiniões de todo o setor de reposição automotiva. Hoje, a preparação da equipe de colaboradores
é fundamental para garantir eficiência e desempenho
em todas as áreas da empresa.

Renato Giannini, presidente da
Andap – Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças

Ainda nesta edição, na seção Entrevista, João Paulo Borgonovi, diretor-geral da área
de Iluminação Automotiva da Philips para a América Latina, fala sobre a atuação da
empresa e as novidades em produtos. Também contamos com a participação de Claudio
Gilberto Marques, diretor da Rochester Distribuidora de Autopeças, que completou 53
anos de atuação, sendo uma empresa que fez história no aftermarket. Ele revela como a
empresa foi formada e toda a sua trajetória. Outra distribuidora também importante para
o setor é a Odapel, que completa 55 anos e o registro de sua história está nesta edição.
A reportagem dos 10 anos de atuação da Affinia Automotiva no Brasil traz um balanço
das ações da empresa ao longo desse período e as perspectivas para os próximos anos.
Como fabricante dedicada ao setor de reposição, tem a visão do mercado bem focada,
apontando desafios e mudanças que aconteceram nos últimos anos.
Desejamos que apreciem as matérias sobre os mais variados assuntos que retratam o
setor. Também reforçamos que mantemos o canal de comunicação aberto para envio
de sugestões de pautas.

Boa leitura!
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R edação

Sólida estrutura
Em entrevista exclusiva à revista Mercado
Automotivo, João Paulo Borgonovi, diretor-geral da área de Iluminação Automotiva
da Philips para a América Latina, fala
sobre os negócios da empresa e destaca a
importância em estar sempre inserido nas
maiores feiras do setor. Confira a seguir:
Mercado Automotivo – Qual é a
importância do setor de reposição automotiva para a Philips do
Brasil? Falo tanto em relação a
números quanto em posicionamento da marca neste
mercado específico.
João Paulo Borgonovi – A Philips
possui um terço do mercado
original de iluminação automotiva
no mundo e uma posição de des
taque no mercado de reposição
brasileiro. Estamos presentes
nos maiores e melhores distri
buidores de autopeças do País,
bem como nos especialistas
e aplicadores.
A Philips é pioneira nas tec
nologias halógenas, Xenon, LED
e OLED, e desde a produção
da primeira lâmpada de farol
automotiva, em 1914, a empresa
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se tornou a líder mundial em ilu
minação automotiva. É uma longa
história de sucesso. Este ano,
estamos comemorando 100 anos
de presença no setor. No Brasil
desde 1924, a Philips entende
que este mercado é estratégico e
se mostra cada vez mais sólido e
pungente. Isso nos ajuda a cum
prir com a nossa missão: entregar
inovações que sejam importan
tes para as pessoas. Assim, posso
citar produtos lançados recente
mente e que ajudam a impactar
positivamente na vida das pes
soas, como as lâmpadas super
brancas, Crystal Vision Ultra, ou o
nosso produto que entrega mais
luz, ajudando aqueles que traba
lham dirigindo: a Xtreme Vision.
Além disso, temos a recém-che
gada Colorvision, que adiciona

um toque de cor aos faróis com
um facho de luz branco.
Em relação à América Latina, qual
é o tamanho da participação do
mercado brasileiro nos negócios
da Philips na região? Gostaria que
falasse sobre a importância e os
desafios de atuar no País.
A Philips Automotiva é líder
do segmento no mundo todo.
Atualmente, o mercado de re
posição responde por 58% dos
negócios de reposição de peças
na América Latina (excluindo
México) e temos trabalhado para
cada vez mais oferecer soluções
inovadoras para usuários, bem
como serviços de qualidade para
nossos parceiros comerciais. A
dimensão do País é um grande
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portfólio amplo) ou especialista
(focado em determinado produto/segmento). O que o senhor
pensa disso?
O mercado é bastante amplo
e generoso. Há espaços para
generalistas e especialistas, mas,
em geral, os grandes distribui
dores tendem a ser generalistas
para que possam atender todos
os segmentos (leves, pesados,
utilitários, motos, acessórios).
Contudo, cada vez mais a figura

desafio: fazer com que as nossas
inovações cheguem para todos.
Recentemente, com a introdu
ção da certificação compulsória
para lâmpadas automotivas pelo
Inmetro, os desafios aumentaram.
Com o objetivo de garantir produ
tos de qualidade para o mercado
brasileiro, o órgão regulamenta
dor exige que as lâmpadas comer
cializadas no Brasil passem pelos
mais exigentes testes de qualida
de, incluindo testes de duração.
Ainda que essa regulamentação
possa trazer alguma complexida
de para os fornecedores, já que
é preciso garantir que as fábricas
e os produtos sejam qualificados
e atendam às normas estabele
cidas, julgo como pertinente e
adequada a medida, visto que o
sistema de iluminação do veículo
é um item de segurança e para
tanto temos de ter produtos de
alta qualidade no mercado.

dora em sistemas de iluminação,
e apresentaremos nossos novos
produtos de alta performance e
durabilidade, todos de acordo
com a legislação brasileira.

Em 2013 a Philips apresentou
um extenso número de novidades durante a Automec. Qual é a
expectativa da empresa para a
edição de 2015 do evento?
A Automec é a maior feira de au
topeças da América Latina e, por
este motivo, a Philips escolheu o
evento como a plataforma oficial
de lançamento de produtos. Já
confirmamos nossa participação
e a expectativa é grande.
Muitos clientes avisaram que vão
participar e que estão ansiosos
para conhecer os nossos
produtos inovadores.
Na edição de 2015 da
Automec, a Philips mostrará que,
assim como em seus 100 anos de
história, é a empresa mais inova

inovador. Sabemos que esse é um
momento que o público espera
para conhecer as novidades. A
Philips estará presente, apresen
tando a marca e os produtos aos
nossos clientes e consumidores. A
feira oferece diversos benefícios,
desde a exposição intensiva da
marca ao nosso público-alvo até
o estreitamento dos relaciona
mentos comerciais, que é extre
mamente importante no mercado
de reposição.

do especialista se faz presente,
em especial com motocicletas
e acessórios.
Acreditamos que a combi
nação de grandes profissionais
com produtos de qualidade que
atendem as necessidades do
mercado, como os produtos ofere
cidos pela Philips, e serviços de
qualidade é a chave do sucesso,
seja a empresa generalista
ou especialista.

O portfólio da Philips para o setor
automotivo é amplo, atende utilitários, motos, caminhões. Existe
uma discussão em curso no setor
sobre o perfil que as empresas
devem adotar: generalista (com

As montadoras, de forma geral,
estão relatando um cenário desanimador no Brasil neste momento. O senhor considera interessante agora voltar os olhos ao setor
de reposição? Por quê?

Como a Philips avalia a participação neste tipo de evento?
É essencial participar de feiras
desse tipo?
A Automec é uma grande vitrine,
então aproveitamos a oportunida
de para mostrar o nosso potencial

Há espaços para generalistas
e especialistas, mas, em geral, os
grandes distribuidores tendem a
ser generalistas para que possam
atender todos os segmentos
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Acredito que o mercado de re
posição sempre foi e continua
rá sendo um bom mercado para
se trabalhar. Por este motivo a
Philips busca sempre oferecer
inovações de qualidade. Bons
produtos, bom relacionamento
com os clientes e amplo
conhecimento de mercado
nos tornam a marca mais
forte do mercado de
iluminação automotiva.
A Europa vem enfrentando
uma grave crise financeira nos
últimos anos. Os mercados da
América Latina funcionaram
como uma “válvula de escape”
para a empresa?
Cada mercado tem suas particula
ridades, características e neces
sidades. Assim, a Philips foca no
atendimento das necessidades
do consumidor. Estamos sempre
atentos para entender os anseios
de nossos clientes e trazer solu
ções inovadoras. A América Latina
é um mercado extremamente
importante para a Philips.
Qual a expectativa da Philips para
os próximos 5 anos de trabalho
na América Latina e no Brasil? O
senhor tem uma visão otimista
para os negócios da região?
A Philips atua no Brasil desde
1924, ou seja, são 90 anos de pre
sença forte da marca no País. Com
esse histórico, conhecemos muito
bem o mercado local, sabemos
que são muitos os consumidores
e as empresas que prestigiam
a nossa marca. Somos otimistas
com esse mercado que sempre
nos acolheu tão bem, e estamos
trabalhando para aumentar a nos
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A criatividade e
o ‘jogo de cintura’ são
as marcas do povo
brasileiro, sem contar
o engajamento e
comprometimento

sa presença por meio de
soluções inovadoras.
Algumas empresas brasileiras
reclamaram recentemente que o
governo argentino tem adotado
medidas protecionistas, prejudicando os exportadores do
Brasil. A Philips sentiu isso de
alguma forma?
Atualmente um a cada três carros
em todo o mundo usa lâmpadas
da Philips. Além disso, a Philips
Automotiva vem registrando cres
cimento global de 8% a 10% ao
ano. Então, posso afirmar que os
nossos negócios estão indo
muito bem.
O senhor sente falta de profissionais qualificados para altos
cargos especificamente no Brasil?
Se sim, o que poderia ser feito
para reverter esse cenário?
Como todos os segmentos de
mercado, o de reposição tem de
se renovar e reinventar a cada
ano. Cada vez mais se faz neces
sária a atualização dos profis

sionais do setor. O mercado
é grande e importante para a
economia brasileira, por este
motivo acredito que ainda é
possível desenvolver mais
cursos de especialização nas
escolas técnicas e universida
des para melhor capacitar o
capital humano do setor.
A Philips do Brasil conta com
profissionais de outros países
em seu quadro de colaboradores? Se sim, como é a
adaptação destes em uma
nova cultura?
A Philips é uma empresa que
viabiliza essa troca de experi
ências. Assim como funcionários
brasileiros estão tendo a oportu
nidade de trabalhar em outros pa
íses e desenvolver competências,
também temos colaboradores de
outros países na Philips Brasil.
A empresa oferece curso de
idioma para estrangeiros, assim
a questão da língua se torna
uma barreira fácil de superar. O
que ajuda muito também é que
o povo brasileiro é acolhedor, o
que facilita o entrosamento e a
adaptação. Também trabalhamos
a cultura organizacional de forma
ampla e global, o que facilita a
integração dos estrangeiros nos
países que desejam trabalhar.
A Philips atua em mais de 100
países. O senhor destaca alguma característica especial dos
trabalhadores brasileiros? Algo
característico de nosso país?
A criatividade e o “jogo de cintu
ra” são as marcas do povo brasi
leiro, sem contar o engajamento
e comprometimento.

Respeite a sinalização de trânsito.

M ajô G onçalves
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Especialista em miudezas
Rochester Distribuidora tem 53 anos de história atuando
no mesmo segmento para linha de veículos pesados

C

laudio Gilberto Marques, di
retor da Rochester, lembra
que, na época da funda
ção da Rochester Distribuidora de
Autopeças, era o período de início
da fabricação brasileira de cami
nhões e ônibus no Brasil, em mea
dos de 1958. O mercado estava ca
rente de lojas especializadas, bem
como de fábricas, e isso, em sua vi
são, fez toda a diferença. “Tivemos
o privilégio de acompanhar e ver
marcas que são grandes hoje, que
foram iniciadas com produtos in
dicados pela Rochester”, conta
com orgulho.
Fundada em setembro de 1961,
em São Paulo, SP, num trecho da
Avenida Radial Leste que acabava
de ser inaugurado e era uma ligação
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muito importante do litoral paulis
ta, mais precisamente de Cubatão,
onde era produzido o combustível
que abastecia por meio de cami
nhões tanques todo o interior de
São Paulo. Quase todos os cami
nhoneiros paravam nesta região
para fazer um pequeno descanso
e aproveitavam para procurar no
vidades em peças para seus cami
nhões”, lembra.
Claudio explica que havia carên
cia de mercado; tanto lojistas como
fabricantes tinham dificuldades de
desenvolver e produzir peças, pois
a grande maioria era de produtos
importados. “O conhecimento va
lia tudo, pois as pessoas interessa
das não tinham informações sobre
onde adquirir produtos, ou mandar

produzir o que necessitava. Assim,
conseguíamos ter vantagens devi
do ao nosso conhecimento; acom
panhávamos e desenvolvíamos
produtos, e era muito mais fácil,
quase sem concorrência”, afirma.
Desde sua fundação, a Rochester
trabalha com miudezas. Na época,
o objetivo era resolver o problema
imediato dos caminhoneiros que
buscavam pequenas peças, pois
eles mesmos é que faziam peque
nos reparos em seus caminhões.
A empresa foi criada por três in
tegrantes que não fazem mais parte
desde 1967. Nessa ocasião, Jayme
Sanches Novo, que tinha ao lado
da Rochester uma distribuidora de
radiadores, se interessou pelo co
mércio e acabou adquirindo a em

presa. “Eu, que já trabalhava lá e
tinha o domínio de toda a empresa,
fui convidado para ser seu sócio, e
até hoje mantemos a sociedade, só
que, com o falecimento do Jayme
em 1986, seu filho, Jayme Augusto
Paniza Sanches, ocupou seu lugar.”
O empresário revela também
que a Rochester foi seu primeiro
emprego. Ele começou como auxi
liar-geral ainda quando a empresa
era bem pequena. “Ajudava a arru
mar as peças em prateleiras, aten
der balcão, fazia tudo pertinente a
uma loja, isto com apenas 13 anos
e meio de idade, com carteira as
sinada, autorizada pelo Ministério
do Trabalho, porque pela pouca
idade só poderia trabalhar com au
torização. Tenho este documento
em meu poder até hoje. Portanto,
estou há 52 anos no mesmo traba
lho”, comenta com muita satisfação.
Há mais de 50 anos, era comum
as empresas, que são hoje distri
buidores conhecidos, começarem
no mercado como varejo. Isso tam
bém ocorreu com a Rochester, que
iniciou como loja, mas que, no de
correr de sua trajetória, observou
que o mercado, tanto do interior
do Estado de São Paulo bem como
de todo o território brasileiro, era
carente de miudezas e peças para
caminhões e ônibus. “O rumo foi
alterado porque percebemos um
nicho para abastecer os varejistas,
que tinham dificuldade de desco
brir ou se relacionar com fabrican
tes em razão de volumes. Hoje,
nossos clientes são 100% varejistas
de todo o território brasileiro.”
Outra característica marcante
da época era a forma de se rela
cionar do mercado. “Os fabricantes
respeitavam seus distribuidores e
dificilmente abriam espaços para
outras empresas; mas hoje tudo
mudou, talvez por causa da neces

Divulgação
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Claudio Gilberto Marques, diretor da Rochester

sidade de produzir mais e ter que
colocar o produto no mercado. E a
relação de confiança e fidelidade
foi perdendo força”, acredita.
Mas, para Claudio, a trajetória
de sua empresa está baseada em
confiança e lealdade no relaciona
mento, tanto com clientes, forne
cedores, representantes como com
funcionários, aliadas à honestidade
em primeiro lugar.
Com isso, a ampliação aconte
ceu naturalmente, a empresa foi
crescendo para os lados incorpo
rando lojas vizinhas, aumentando
espaço. Atualmente, a matriz ocu
pa uma área de aproximadamente
5.000 m². Mas foi preciso, no decor
rer do tempo, com a introdução de
novas tecnologias, como informáti
ca, aperfeiçoar, mudar e automati
zar processos, desde a entrada da
mercadoria até a separação e saída.
Houve também a necessidade
de abrir filiais para estar mais pró
ximo dos clientes. “Começamos
pela Bahia, nossa primeira filial
está em Feira de Santana, com o
mesmo princípio de só abastecer

varejistas de miudezas gerais para
caminhões e ônibus da região.
Estamos em fase de implantação
de uma nova filial no Estado de
Minas Gerais, que deve se dar em
meados de 2015.”
Fase difícil – Com grande dificul
dade de se adaptar a tantos planos
econômicos, em meados de 1995
a empresa passou pelo pior mo
mento. Mas com bastante trabalho
e honestidade, foi possível superar.
Variedade de itens e marca
própria – A empresa conta com
estoque de aproximadamente
14.000 itens e a cada dois meses
são lançados mais 200 novos pro
dutos. Falando sobre quantidade
de itens, a Rochester criou uma
marca própria para fidelizar e dar
confiança a seus clientes. Chama-se
“Rochepeças”, sinônimo de quali
dade em miudezas diesel.
Gestão – Segundo o empresá
rio, foi preciso investir em inova
ção e tecnologia de informática,
como, por exemplo, a adoção de
um excelente CD-ROM que vem
sendo aprimorado a cada versão e
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pode ser atualizado pela internet,
permitindo uma instalação rápida
e segura, tornando-se uma ferra
menta referencial no mercado. Foi
também criado um site pelo qual
é possível ter acesso a todo tipo
de informação relativa a vendas,
produtos e cobranças, uma ver
dadeira ferramenta recheada de
novidades. “Além de um CD-ROM
eficiente e o site (www.rochester.
com.br), também recebedor de
muitos elogios, disponibilizamos
um excelente catálogo, onde é fácil
encontrar qualquer produto, com
verdadeira simplicidade, com infor
mações completas de cada item”,
complementa. Marques destaca
que a empresa tem departamento
de “SAC”, exatamente para solu
cionar imediatamente problemas
relacionados a produtos, garantias,
procedimentos fiscais e outros, de
modo rápido e fácil, garantindo
atendimento ao cliente “com mui
to respeito e simpatia, do jeito que
ele merece”, explica. A Rochester
conta hoje com 61 representan
tes atuantes em todo o território
brasileiro, que se tornaram con
sultores de vendas, pois 80% do
que é comercializado hoje é via
sistema eletrônico.
Desafios – A necessidade de
abastecer o mercado vem fazen
do com que a empresa amplie
a linha para todos os veículos a

diesel que abarrotam as estradas.
“Nossa origem foi trabalhar só com
veículos da linha Mercedes--Benz,
mas aos poucos fomos introduzin
do outras marcas, como Scania e
Volvo, e, hoje, estamos atuando
com toda linha pesada a diesel,
também ampliando gradualmen
te para vans e caminhonetes.
Com a infraestrutura bem foca
da, se você compra de dez, pode
muito bem comprar de vinte, e é
assim que conseguimos driblar
dificuldades”, garante.
O empresário enxerga como
grande desafio a concorrência in
formal, que ainda corre solta, e o
sistema tributário, que obriga a ter
seis pessoas efetivas no departa
mento fiscal apenas para lidar com
as alterações diárias da legislação,
fora o escritório contábil terceiriza
do que toma conta de todos os trâ
mites fiscais comerciais. “Também
estamos em processo de sucessão
da gestão, nomeando diretores de
nossa confiança”, conta Marques.
Projetos sociais – O empresá
rio revela que a Rochester sem
pre se sensibilizou e apoiou, ao
longo do tempo, vários projetos.
Atualmente, se preocupa com a
função social, contribuindo para
ONGs que protegem crianças ca
rentes da exploração infantil, que
incentivam leitura de livros, que
ministram educação ambiental e

que possuem projetos de inclusão
digital, permitindo que a criança re
flita sobre os principais temas da
atualidade mundial, como o proje
to Recicriança em Canoa Quebrada,
no Ceará (http://recicrianca.org.br/).
Também possui parceria com
a Associação Comunitária Monte
Azul, situada no Jardim Monte Azul,
região de Santo Amaro, na cidade
de São Paulo. Além de contribuir
com a comunidade carente, criou
um Programa de Visitas para os
funcionários, despertando-os para
a importância de contribuir com a
sociedade. O funcionário Rochester
está ciente de que seu trabalho
contribui para diminuir as dificul
dades de pessoas desprovidas de
recursos básicos. Para conhecer,
acesse: www.monteazul.org.br/.
A ação mais recente é o projeto
iniciado em maio de 2013, em uma
comunidade carente do Ceará, ao
lado de Canoa Quebrada, chamado
Projeto Quilombola; sem nenhuma
infraestrutura diante de tanta difi
culdade, o projeto tem como ob
jetivo levar um pouco de alegria
para essa comunidade que não tem
nenhum tipo de lazer, oferecendo
um professor para ensinar capoeira
para 80 crianças.
Com estas ações, a Rochester se
mostra uma empresa que se preo
cupa com o cliente, com o mercado
e com a sociedade em geral.
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A demanda de polias e
tensores no segmento da reposição
Estima-se que serão consumidas 11,3 milhões de unidades em 2015

T

ensores e polias são engrenagens movimentadas
pela rotação de rolamentos selados que, aplica
das em partes específicas do motor, têm a função
de manter a pressão sobre correias que acionam com
ponentes como o eixo virabrequim, a direção hidráulica
e o alternador.
Muitas são as causas que determinam a necessi
dade de substituição das polias e dos tensores, qua
se todas devido a desgaste natural pelo uso. Porém,
simples avaliações visuais podem indicar desgaste na
pintura, lascas em partes plásticas, sinais de corrosão,
jogo excessivo, rachaduras, engripamento e ruído,
conduzindo o mecânico aplicador a recomendar a
pronta substituição.
Havia uma norma, modificada em 2011 pela ABNT,
que determinava ser obrigatória a substituição de
polias e tensores sempre que se fosse substituir uma
correia. Atualmente a recomendação deve partir das
montadoras dos veículos, se deve ou não haver a
substituição ao mesmo tempo, sendo que a maioria
das montadoras recomendam que sim, substituir as
polias e os tensores sempre que se for substituir as
correias de acionamento, que são as correias denta
das, do alternador, do motor, da direção hidráulica
e outras.
Todas elas recebem forças de tração apoiadas por
polias e tensores, que também exercem a função de
proporcionar a pressão equilibrada e eliminar folgas
que possam comprometer o desempenho da tração.
Normalmente as avaliações devem se iniciar a partir
de 30.000 km rodados, sendo normal recomendações
de substituições preventivas a partir de 60.000 km,
especialmente para as polias e os tensores da correia
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dentada, estas, sim, consideradas item de segurança
para evitar avarias graves no motor caso arrebentem.
Como algumas montadoras sugerem troca das cor
reias dentadas a cada 70.000 km ou 80.000 km e a quilo
metragem rodada por automóveis está perto de 15.000
km/ano, as polias e os tensores devem ser substituídos
a cada 5 anos, sendo que para veículos comerciais leves
e comerciais pesados esse prazo é menor, uma vez que
rodam bem mais a cada ano.
O sistema de cálculo da Audamec Marketing es
tima a demanda de polias e tensores nos seguintes
volumes anuais:
MERCADO DEMANDANTE DE POLIAS
E TENSORES REPOSIÇÃO NACIONAL
SEGMENTO

2015

2016

2017

Polias

4.190.000

4.500.000

4.850.000

Tensores

7.110.000

7.580.000

8.100.000

11.300.000

12.080.000

12.950.000

+ 5,8

+ 6,9

+ 7,2

Total da demanda
Variação % a.a.

A Audamec Marketing realiza pesquisas de mercado
e estudos de produtos por encomenda de seus clien
tes, avaliando todas as características determinantes
que explicam a demanda como: comportamento de
uso, marcas oferecidas no mercado, market-share dos
principais fabricantes e localização da demanda re
gional, podendo oferecer relatórios com volume de
demanda estimada até por item da lista do cliente.
Para mais informações visite o site www.audamec.
com.br, ou telefone para (11) 2639-1462.
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Capacitação já
Setor enfrenta a falta de profissionais qualificados e precisa investir
na formação de pessoas que desejam atuar nas diferentes áreas
do segmento; mas encontrar jovens que sonhem com o mercado de
reposição também não tem sido tarefa fácil

S

e nas décadas passadas ti
nha muito menino que não
queria sair da oficina mecâ
nica, tamanho o fascínio exercido
pelo automóvel, hoje os jovens
veem mais futuro nos cursos uni
versitários. Com isso, empresas
do aftermarket automotivo come
çam a sentir a falta não apenas de
profissionais capacitados, mas de
pessoas que realmente gostem
desse mercado e optem por ele.
“No Brasil há uma visão errônea
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de que só a universidade forma
profissionais bem sucedidos, daí
a queda de interesse dos jovens
nos cursos profissionalizantes”,
explica o professor Ricardo Terra,
do Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial).
Ainda no que diz respeito à
imagem que o jovem tem sobre
o setor, Terra afirma que, além de
uma visão contaminada sobre os
cursos técnicos, o setor ainda pre
cisa enfrentar outro fantasma – o

da falta de atratividade. “É preci
so mostrar aos jovens que o perfil
do mecânico mudou. Também na
oficina ele terá que lidar com sis
temas eletrônicos e entender mui
to mais de diagnóstico do que de
mecânica e essa tecnologia é algo
bastante atrativo”, explica.
Estudos da Roland Berger apon
tam que a falta de mão de obra
qualificada já é um dos gargalos
deste segmento, inclusive nos
elos de distribuição e de varejo, o

Ricardo Terra,
professor do Senai

Luis Norberto Pascoal,
presidente da DPaschoal
Automotiva e da DPK

que exige das empresas que atuam
neste mercado mais investimento
em profissionalização.
Luis Norberto Pascoal, presi
dente da DPaschoal Automotiva
e da DPK que, assim como o pro
fessor Terra e outros representan
tes do setor, participou da última
edição do Seminário de Reposição
Automotiva, sente essa carência
de mão de obra qualificada há
tempos. Para atuar, sua empresa
capacita todos os anos cerca de 4
mil colaboradores: “A nossa estru
tura de treinamento é baseada em
escolas de formação. Temos cin
co escolas – Gestão e Liderança,
Vendas, Técnica, Administrativa e
de Cursos Livres. Cada uma delas
possui programas de treinamento
e desenvolvimento específicos,
direcionados para cada função ou
mesmo para atender uma demanda
organizacional”, afirma.
Os treinamentos do grupo são
construídos por especialistas inter
nos, denominados multiplicadores.
Segundo Pascoal, para cada escola
a empresa conta com um grupo de
multiplicadores: “Contribuir com a
formação do outro e se desenvol

Renato Giannini,
presidente do Sicap e da Andap

ver ao mesmo tempo faz com que
o colaborador sinta-se valorizado e
reconhecido por suas experiências.
Por outro lado, a empresa se bene
ficia das boas práticas que aconte
cem nos pontos de venda”, conta
o executivo.
A grande variedade de peças
que atendem uma frota cada vez
maior de veículos está entre os pro
blemas pontuais enfrentados dia
riamente nas lojas de autopeças e
centros de distribuição. “Com tanta
variedade de produtos no merca
do, o estoque do distribuidor está
cada vez mais diversificado, com
maior número de itens, o que exige
investimento por parte dos distri
buidores em treinamento e siste
mas para gerenciamento e controle
de estoque. A atualização precisa
ser constante e cada empresa tem
a sua política de investimentos
destinada à operação do negócio.
De forma geral, até por conta da
substituição tributária, que levou
à abertura de filiais em várias re
giões do País, essas empresas ti
veram que aumentar o capital de
giro consideravelmente nos últi
mos anos”, diz Renato Giannini,
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Antonio Fiola,
presidente do Sindirepa-SP
e Sindirepa Nacional

presidente do Sicap (Sindicato do
Comércio Atacadista para Indústria
e para Veículos em São Paulo) e da
Andap (Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças).
Nas oficinas mecânicas o qua
dro não é diferente e se agrava
ainda porque esses profissionais
precisam ter conhecimento técnico
não só dos componentes do carro,
mas do funcionamento do próprio
veículo ou sistema. “Há carência de
mão de obra capacitada no setor de
reparação, principalmente na área
de colisão (funilaria e pintura) e
também em eletrônica, devido à
complexidade de recursos tecno
lógicos que equipam os veículos.
O reparo no veículo se tornou al
tamente técnico. São sensores e
uma série de recursos eletrônicos
que revolucionaram a forma de re
parar”, comenta Antonio Fiola, pre
sidente do Sindirepa-SP (Sindicato
da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado
de São Paulo) e Sindirepa Nacional.
EM BUSCA DE SOLUÇÃO
Na tentativa de resolver o proble
ma, o Sindirepa-SP, assim como
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Elias Mufarej, coordenador
do GMA e conselheiro
do Sindipeças

Francisco de La Tôrre,
presidente do Sincopeças-SP

as outras entidades do segmento,
mantém estreito relacionamento
com o Senai e com fabricantes de
autopeças, mas isso não é suficien
te para suprir a carência do setor,
comenta Fiola: “É preciso estabele
cer uma agenda e definir um amplo
plano de atividades, envolvendo
todos os elos da cadeia para rea
lizar um projeto comum. Sem mão
de obra capacitada, o setor de re
paração não consegue se desenvol
ver para acompanhar a evolução do
mercado. O problema na reparação
é que não existe mais o jovem que
aprende na prática na oficina. Por
conta da legislação, os menores
precisam participar de algum pro
grama, isso acaba sendo oneroso
para o dono da oficina”.
Segundo Elias Mufarej, co
ordenador do GMA (Grupo
de Manutenção Automotiva)
e conselheiro do Sindipeças
(Sindicato Nacional da Indústria
de Componentes para Veículos
Automotores), os fabricantes, na
medida do possível, promovem
ações individuais junto a distri
buidores, varejistas e oficinas.
Além disso, a entidade conta com
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José Arnaldo Laguna,
presidente do Conarem

o Instituto Sindipeças de Educação
Corporativa, formado por cinco
escolas voltadas para manufatu
ra, gestão de pessoas, gestão de
mercado, gestão de negócios e
sustentabilidade. Ainda segundo
ele, através do GMA, as empresas
têm tentado auxiliar as entidades a
promover junto a seus associados
uma consciência de união.
Francisco de La Tôrre, presi
dente do Sincopeças-SP (Sindicato
do Comércio Varejista de Peças e
Acessórios para Veículos no Estado
de São Paulo), explica que a enti
dade trabalha na reestruturação de
seu programa de educação conti
nuada: “O objetivo do programa é
ampliar significativamente a grade
de treinamento e estender para
todo o corpo de colaboradores
e para os proprietários das em
presas. Os Sincopeças de outros
Estados também têm desenvol
vido ações voltadas a treinamen
tos. Essa é uma pauta nacional e
acredito que o setor como um todo
deve se mobilizar para desenvolver
um projeto mais abrangente sobre
capacitação em todos os níveis e
elos da cadeia, uma ação coorde
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Ranieri Leitão, presidente do
Sincopeças Brasil e do Sistema
Sincopeças/Assopeças-CE

nada, assim como sugerido no pai
nel apresentado no Seminário da
Reposição Automotiva”.
Para José Arnaldo Laguna, pre
sidente do Conarem (Conselho
Nacional de Retíficas de Motores),
a solução desse problema também
passa pela união do setor: “Nossos
associados contam com vários trei
namentos realizados em parceria
com fabricantes e a entidade.
Desta forma, é possível aprimorar
os serviços nas empresas e manter
os profissionais atualizados com
novas tecnologias. Claro que esse
trabalho deve ser permanente e
melhorado constantemente para
atender a demanda das empresas”.
Segundo Laguna, se não existe
mais glamour em se trabalhar com
veículos e o jovem vê mais atra
tividade nas novas tecnologias,
cabe ao setor mostrar ao mercado
que essa tecnologia também está
presente na reparação: “Promover
a sucessão do comando e ainda
formar profissionais com grande
conhecimento em eletrônica é
um dos grandes desafios do setor,
pois cada dia mais os veículos ne
cessitam de equipamentos de úl
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tima geração para diagnosticar as
falhas e os defeitos em sensores
e componentes”.
CASES
Na última edição do Seminário,
alguns participantes apontaram
exemplos que podem ajudar a
nortear o trabalho de entidades,
governos e empresas na tarefa de
capacitar pessoas para esse seg
mento, que até 2020 deve atingir
um faturamento de R$ 17 bilhões,
devido principalmente ao aumento
da frota.
Do Ceará, Ranieri Leitão, pre
sidente do Sincopeças Brasil e do
Sistema Sincopeças/Assopeças
daquele Estado, trouxe dois cases.
Um deles é o da Universidade de
Gestão Corporativa – UGC –, pro
jeto da entidade que visa à mo
dernização das empresas do setor
automotivo cearense, buscando
a sustentabilidade do negócio a
partir de uma atuação profissio
nal e inovadora de seus gesto
res. O outro exemplo é do curso
de técnico em manutenção auto
motiva nas Escolas Estaduais de
Educação Profissional desenvolvi
do em parceria com o governo do
Estado do Ceará e gerenciado pela
entidade. “Se a indústria brasilei
ra unir forças com a distribuição,
podemos treinar e qualificar nos
sos profissionais, principalmente
aqueles de regiões com menos
acesso à informação, como os do
Norte e Nordeste”, disse Ranieri
no evento.
Outro exemplo que deu cer
to foi a parceria entre Hyundai e
Senai. Antes de inaugurar sede em
Piracicaba, interior de São Paulo, a

montadora sul-coreana fez um acor
do com a instituição de ensino téc
nico que ajudou a capacitar todos
os 2.000 profissionais que atuam
hoje no local.
PRONATEC
Apontado como um avanço na for
mação técnica do País, o Pronatec
(Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego), pro
movido pelo governo federal, pode
ajudar a atender o setor. Por meio
da Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo) e do Senai
(Serviço Nacional da Indústria), o
Sindirepa tem aprofundado o tema
e até participado de ações, como o
do Projeto AfroReggae, que ajuda
na inclusão de egressos do sistema
prisional ao mercado de trabalho.
A verba do programa é do Pronatec
e o Sindicato paulista receberá um
prêmio da Fiesp por ter participado
da ação.
Também por meio da Fiesp, o
Sindirepa-SP já ajuda a promover
cursos dentro do Pronatec que es
timulam a formação de jovens nas
áreas de informática, operação de
loja e varejo, serviços administra
tivos e alimentação. O programa
Jovem Aprendiz contempla estu
dantes de 15 a 24 anos, com priori
dade para os alunos da rede públi
ca de educação. “Esse trabalho tem
como objetivo atender as deman
das de mão de obra qualificada do
setor de reparação e hoje é capaz
de oferecer mais de 400 alunos para
contratação, em diversas cidades
de São Paulo. Eles estão cursando
entre 1º e 4º semestres. A iniciativa
vem ao encontro das necessidades
da indústria da reparação com re

lação à escassez de mão de obra
especializada”, explica Fiola.
Ainda segundo ele, as empre
sas que aderirem ao programa pa
gam um salário mínimo ao jovem
contratado, que terá uma carga de
trabalho que varia de quatro a seis
horas diárias. Além disso, o em
presário precisa contribuir com 2%
para o FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço), ante 8%
cobrado normalmente. Não há in
denização por rescisão do contrato
de trabalho. E, ao final do progra
ma, o aluno recebe uma certifica
ção técnica e poderá ser efetivado
na empresa.
Para contratar um jovem, que
pode trabalhar por até dois anos
no mesmo lugar, a empresa precisa
ter pelo menos um funcionário e se
inscrever no portal Mais Emprego,
do Ministério do Trabalho, que fará
o gerenciamento da vaga.
CENÁRIO
Até o final de 2012, dado mais
atual, entre indústria, distribui
ção, varejo e oficinas somavam-se
998,5 mil empregos. Com relação
ao número de vagas pendentes por
falta de profissionais capacitados
não há números, assim como não
existe um levantamento oficial do
setor sobre investimentos feitos na
capacitação de pessoas. Nas ofici
nas, o Sindirepa estima que o valor
investido em treinamento de fun
cionários corresponda a 2% do fa
turamento. Por isso, a contribuição
da indústria é fundamental.
Não bastasse o desafio de atrair
e treinar seus profissionais, o seg
mento ainda precisa trabalhar mui
to para mantê-los. Mas aí já é outro
assunto. Haja trabalho!
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Melhorou o emplacamento de
veículos em outubro de 2014
Ainda que tardia, a notícia é boa

P

assado o processo da eleição presidencial, com a
Comerciais leves ainda está com desempenho posi
definição de que haverá continuidade e segundo
tivo: era mais 0,50% agora está mais 0,45%. Caminhões
mandato do governo atual, o mercado começa a
e ônibus também mantiveram seus índices negativos
reagir de forma tímida e precavida. Os números com
em média de 13% menos que o ano anterior, isto é,
parativos de vendas e emplacamento de 2014, ainda
não houve ampliação desta queda. Até o segmento
significativamente menores do que aqueles equiva
de motos respondeu de forma positiva, embora ainda
lentes ao mesmo período em 2013, não caíram ainda
muito aquém do que o setor precisa.
mais, como mostrava a tendência.
A Anfavea mantém previsões de que o ano de 2014
Há uma clara sensação percebida no mercado de
fechará com queda de 10% na produção de veículos em
que, independentemente da vitória deste ou da
relação ao ano anterior, queda de 6% nas vendas e de
quele candidato, o Brasil tem que continuar, mesmo
30% nas exportações.
que carente de reformas políticas e
em vários setores da economia, mas
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
tem que continuar.
No setor de vendas de veículos, en
ACUMULADO JAN-OUT
PREVISÃO
quanto os mais pessimistas insistem em
SEGMENTO
% VAR.
2014
2014
2013
prever o caos para os meses futuros, os
mais otimistas acreditam que podemos
2.420.000
Automóveis
2.014.207
2.273.703 -11,41 ▼
chegar a atingir o emplacamento de um
810.000
Comerciais Leves
681.186
678.073
0,45 ▲
número que poderia refletir favoravel
mente no psicológico de cada analista:
135.000
Caminhões
112.309
129.477 -13,26 ▼
5.000.000 de unidades vendidas.
30.000
Ônibus
25.537
29.193 -12,52 ▼
Não que seja impossível atingir esse
65.000
Máquinas Agrícolas
56.150
66.371 -15,38 ▼
número, mas seria necessário um esfor
ço e incremento de vendas em torno
55.000
Implementos Rodov.
46.912
56.733 -12,69 ▼
de 200 mil unidades a mais do que o
1.450.000
Motos
1.190.242
1.252.876
-4,99 ▼
esperado.
Já na análise por segmento, au
Total
4.126.543 4.486.426
-8,02 ▼ 4.965.000
tomóveis, que estava com negativo
Fonte: Licenciamento acumulado Fenabrave. Máquinas agrícolas apenas para referência, uma vez que
em 11,66%, ficou com menos 11,41%.
não há emplacamento. Previsão 2014, estudos Audamec Marketing.
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Cinto de segurança salva vidas.

Respeite a sinalização de trânsito.

J arbas Á vila
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Um ano de operação no Brasil
A DAF, fabricante de caminhões, empresa subsidiária do Grupo
Paccar Inc., completa um ano de atividades no Brasil.

A

primeira fábrica da marca fora da Europa está
localizada no município de Ponta Grossa, no
Paraná, e tornou-se modelo para as demais fá
bricas da marca no mundo.
Ocupando uma área total de 2,3 milhões de m² é
a maior área do grupo holandês Paccar. A fábrica, por
sua vez, ocupa uma área de 270 mil m² e está apta a ser
ampliada futuramente, de acordo com as necessidades
do mercado.
“Este foi um ano de grande aprendizado para a DAF
e toda a nossa equipe. Finalizamos um investimento de
U$ 320 milhões, que resultou na mais moderna fábrica
do Grupo, pronta para produzir 10 mil caminhões por
ano em dois turnos. Estabelecemos concessionárias em
todas as regiões do País, investimos em pós-venda e
iniciamos os testes dos próximos lançamentos. E o mais
gratificante: nossos clientes aprovaram e reconheceram
todas as qualidades do nosso produto”, afirma Marco
Dávila, presidente da DAF Brasil.
Todos os processos produtivos seguem as diretrizes
do PPS (Paccar Production System), sistema desenvol
vido pela empresa que garante a mais alta qualidade
de seus produtos.
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Conta atualmente com 190 colaboradores cuja equi
pe de produção foi treinada na DAF Academy, sendo
que alguns ainda receberam capacitação técnica nas
plantas da Holanda.
Para 2015 estão previstos o lançamento do XF105,
atualmente sendo testado por grandes transportadoras
locais. Este caminhão, para este ano, vem com duas
motorizações, de 410 e 460 CV, e para o ano de 2015
está programada uma nova versão do motor MX com
510 CV, e a cabine Super Space Cab, que, segundo o
fabricante, será a maior do mercado, com 2,10 m de
altura interna.
Em 2015 será lançado também o CF85, já em tes
tes nas transportadoras locais, e terá duas opções de
cabine, duas de motorização e duas de configuração
de tração.
CONCESSIONÁRIAS
A empresa informou investimentos de mais de R$ 200
milhões na instalação de 20 revendas para atender to
das as regiões do Brasil. Em 2015, deverão estar em
operação um total de 40 lojas e até 2019 a previsão é
ter 100 concessionárias exclusivas.

Respeite a sinalização de trânsito.
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A demanda de autopeças na
região do nordeste gaúcho
Região que representa muito bem o dinamismo gaúcho

C

om população estimada de 1,2 milhão de habi
tantes, na mesorregião do nordeste gaúcho exis
te 1 veículo para cada 2,57 habitantes, enquanto
a média do Brasil é de 1 veículo para cada 3 habitantes.
São 53 municípios integrados em 3 microrregiões
que abrangem 25.854,3 km2, a maioria com PIB concen
trado em atividades industriais e com agronegócios,
sobretudo produção de uva e vinho, onde responde
atualmente por 90% da produção de vinhos finos, ou
algo em torno de 55 milhões de litros. Os principais
municípios que integram a mesorregião são: Caxias do
Sul, Bento Gonçalves, São Marcos, Guaporé e Vacaria.
Na mesorregião há uma concentração expressiva da
indústria de transformação, observando crescimento
contínuo desde 2000, o que a classifica como impor
tante polo industrial sobretudo nas áreas de mecânica,
metalurgia, extração mineral, elétrica, química, têxtil e
de madeiramento. Pelo menos 10 dos seus municípios
possuem índices de IDH acima da média do Estado
do Rio Grande do Sul, sinalizando qualidade de vida
muito próximo de países desenvolvidos, sobretudo no
quesito renda, serviços básicos e saúde.
Em 2015 estima-se que a mesorregião contribua
com um PIB de R$ 39 bilhões e demanda de R$ 95 mi
lhões em autopeças e serviços de reparação mecânica,
equivalentes a 0,79% do consumo nacional, indicando

32

que boa parte dessa demanda não exatamente será
realizada na região.
A frota circulante na mesorregião do nordeste gaú
cho, segundo dados ajustados pela Audamec Marketing
e baseados na estatística do Denatran, em 2014 conta
com a seguinte distribuição:
SEGMENTO DA FROTA
Automóveis

QUANTIDADE

% BRASIL

290.724

0,9497

Comerciais leves

68.766

0,9856

Caminhões

21.919

1,3687

Ônibus

3.106

0,8457

Motos

56.479

0,4048

Tratores

17.429

2,4589

Implementos rodov.
Total

7.336

1,5464

465.759

0,8525

Para saber mais sobre potencial de demanda em
regiões brasileiras, consulte o sistema da Audamec
Marketing, que disponibiliza para o usuário informa
ções sobre 5.567 municípios brasileiros, 535 microrre
giões e 137 mesorregiões.
Acesse o endereço www.geomarketingautomotivo.
com.br ou, se preferir, ligue para (11) 2639-1462 e peça
login e senha para navegação demo.

Cinto de segurança salva vidas.
Cinto de segurança salva vidas.

Respeite a sinalização de trânsito.

ANDAP NEWS

Divulgação das exigências
da lei do consumidor

E

m virtude de várias fiscalizações em comércio de autopeças para verificação de
informações contidas em embalagens de produtos que devem estar em con
formidade com Direitos Básicos do Consumidor (Lei nº 8.078/90), a Andap destaca a
importância deste tema que envolve fabricantes, distribuidores, varejistas e também
reparadores. Apesar de a lei ser de 1990, ainda há muita falta de informação a respeito
e isso gera insegurança e dúvida, pois não existe legislação específica para o mercado
de autopeças. Mesmo tendo pontos subjetivos, sujeitos a diferentes interpretações,
a legislação aponta algumas informações que devem ser seguidas nas etiquetas e
nas embalagens de produtos para minimizar eventuais autuações, tais como:

• Características do produto
• Qualidades do produto
• Quantidade na embalagem
• Composição do produto
• Preço
• Informações sobre garantia
• Prazo de validade
• Origem (se o produto for importado)
• Nome, CNPJ e endereço do fabricante ou do representante/distribuidor do
importador no Brasil

• Trazer a expressão: Indústria Brasileira (se for o caso)
• Nome do país de origem, no caso de produtos importados
• outras informações complementares técnicas específicas.
Estas informações devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa. Embalagens múltiplas devem ter uma etiqueta para cada produto.
Para melhor informar seus associados, a Andap realizou palestra sobre o assun
to com um advogado criminalista e recentemente convidou dois especialistas em
Proteção e Defesa do Consumidor, da Fundação Procon-SP, para falar sobre o tema,
pois sabemos que quanto mais informação, mais prevenido o setor estará.
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Aposta na tecnologia
Odapel completa 55 anos de história e reforça importância
de processos inovadores

S

e há uma crença cada vez mais forte entre o em
presariado brasileiro é a de que empreender
no País exige muito esforço e, principalmente,
“jogo de cintura”. É o chamado “jeitinho brasileiro”,
que não fica restrito às relações pessoais, aparecendo
também em momentos em que as empresas precisam
crescer mas veem o horizonte limitado por deficiências
na infraestrutura do Brasil.
Para fugir desses problemas, a Odapel apostou em
tecnologia. Em 2014, a empresa completa 55 anos, cien
te do risco de perder mercado se deixar de investir em
processos que facilitem a comunicação e a velocidade
do atendimento prestado.
Um dos trunfos da companhia já nem pode mais
ser chamado de aposta. Há mais de dez anos a Odapel
utiliza o programa TDV Light, que é instalado no com
putador do cliente e oferece todas as informações ne
cessárias para que a compra seja efetuada. “No início
a vantagem era principalmente para que o cliente pu
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desse gerar seus pedidos a qualquer hora sem perder
tempo esperando o atendimento de nossos vende
dores”, recorda Anselmo Dias, diretor Administrativo
da empresa.
Atualmente, o programa já é utilizado por cerca
de 500 clientes. Novamente, a Odapel percebeu as
necessidades do mercado e atualizou o TDV Light de
modo que os processos ficassem ainda mais facilitados
e rápidos. “Com a obrigatoriedade da NF-e e por con
sequência a necessidade de conexão de banda larga
nos computadores de nossos clientes, desenvolvemos
o programa para a tecnologia de Cloud Computing, o que
elimina vários contratempos, como instalação de apli
cativos locais e manutenção. Hoje o cliente consegue,
através de senha, acessar vários serviços que antes
dependiam de contato telefônico. Estamos desenvol
vendo melhorias para que o cliente possa ter 100%
de suas necessidades atendidas automaticamente.
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Da esq. para dir.: José Augusto Dias, Angélica Dias, Dionísio Dias e Anselmo Dias.

Inclusive informações de suas compras ou conta-corrente”, explica o diretor.
Graças ao investimento e à dedicação direciona
da a esse tipo de tecnologia, a Odapel se fortaleceu
nos últimos anos e atualmente conta com unidades
nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro,
Goiânia, Contagem e Curitiba. No total, são 245 cola
boradores, sendo que 70 atuam na área de vendas.
“Alguns representantes comerciais atuam em Estados
que não temos filiais e, apesar da dificuldade causada
pelo sistema tributário/fiscal, conseguem ter uma boa
atuação, principalmente pelo atendimento pessoal e
pela carência que algumas regiões do País ainda apre
sentam”, avalia Dias.
Para ele, é justamente o sistema tributário/fiscal
que tem representado dificuldades para a indústria
de uma forma geral. O diretor afirma não ter grandes
expectativas de melhoras em curto prazo. “Acreditamos
por anos que as dificuldades tributárias e fiscais seriam
corrigidas em nosso país, contudo, como é de conheci
mento geral, a situação atual, que já é complexa, não
sinaliza nenhuma tendência de melhora. Diante disso
a Odapel optou em abrir filiais em outros Estados com

a finalidade de atender nossos clientes de maneira
satisfatória. Esse planejamento iniciou-se em 2008 e,
apesar das dificuldades encontradas, como localização
apropriada, imóveis dentro dos padrões exigidos pela
Odapel, entre outros, estamos aos poucos alcançan
do nossos objetivos. Nosso planejamento estratégico
mostrou-se irreversível, assim teremos novas unidades
inauguradas brevemente”, revela.
Hoje a empresa atua nas linhas média e pesada,
com portfólio bastante diversificado. A opção por ofe
recer uma quantidade extensa de itens tem o objetivo
de atender a grande variedade de veículos existentes
no País. “Entendemos que toda empresa deve inicial
mente definir seu planejamento estratégico e segui-lo
arduamente. Pode-se optar em ter portfólio menor,
distribuindo linhas ou marcas específicas, ou optar em
ser mais generalistas, com estoque mais diversificado
e atuação em seguimentos específicos. Também se
pode optar por uma amplitude maior com pretensão
de atuar em todas as linhas e todos os seguimentos
e mais uma infinita diversidade de opções. Depende
da capacidade de investimento e principalmente do
capital humano disponível. Seja qual for a estratégia
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“Mesmo com o grande volume de veículos vendidos
nos últimos anos, acreditamos que com maior mercado
o consumo para manutenção crescerá atingindo posi
tivamente nosso setor. Temos muitos fatores a serem
trabalhados, como a concorrência das redes de conces
sionárias, informalidade e produtos importados com
origem duvidosa. Muito trabalho a ser feito, mas os em
presários brasileiros como sempre carregarão o Brasil
e em médio prazo voltaremos a crescer”, completa.

Respeite a sinalização de trânsito.

adotada, o mais importante é ter em mente que esta
definição tem como objetivo o pleno atendimento ao
cliente”, afirma Dias.
“Outro detalhe de suma importância é que as em
presas desenvolvam um bom nível de governança, de
rígidos controles, independentemente do tamanho,
pois a cada dia o governo melhora e aumenta os níveis
de controle fiscal e contábil”, completa o diretor. O de
safio para os próximos anos, não somente da Odapel, é
grande. Ao avaliar o País, Dias frisa que o consumidor
está num nível elevado de endividamento, tornando
cada vez mais necessária uma mudança na política eco
nômica do Brasil.
“Especificamente no aftermarket, temos a agravante
de que disputamos o mesmo consumidor com produ
tos em que ele tem prazer de comprar, como celulares
e eletrônicos em geral, e o custo de manutenção do
veículo, considerado por ele apenas como gasto. O
consumidor faz manutenção por necessidade e não
por vontade ou prazer e quando compra um celular
novo tem imenso prazer com o ato”, avalia o diretor,
que finaliza, entretanto, de forma otimista.
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Caminhos, tendências e
reflexões para o aftermarket
55 11 2639-1462 / 2639-1082
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Pesquisa (PCCV – julho de 2014)

Pesquisa Conjuntural do Comércio
A

Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo tem como objetivo produzir indicadores mensais do
desempenho do comércio varejista e dos seus vários ramos de atividade e em todas as 16 regiões do Estado. A partir de dados do
faturamento bruto real, as informações produzidas pela pesquisa permitem mensurar, tanto em número índice quanto em R$ bilhões,
e projetar a atividade econômica geral de curto prazo, dado que o consumo é o indicador mais sensível e o que mais rapidamente
responde às mudanças conjunturais e/ou às medidas de política econômica.

Atividade
Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral
Marília
Osasco

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

Índice
(média 2011=100)

jul-14/
jun-14 (%)

jul-14/
jul-13 (%)

ac. ano (%)

836.993

107,01

14,8

-0,2

4,6

5.688.591

81,32

17,9

-20,6

-15,3

231.013

100,38

23,7

-6,3

3,5

2.157.980

78,95

15,9

-28,5

-20,1

32.957

94,21

13,7

-20,5

-10,2

375.514

75,02

19,6

-13,4

-12,1

Autopeças e acessórios

26.949

121,71

34,3

9,1

-8,2

Concessionárias de veículos

73.623

102,40

22,3

-11,8

-11,0

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios

36.364

117,55

11,4

14,8

-5,6

161.371

89,14

29,5

-17,8

-13,6

38.255

101,40

10,0

-16,9

3,0

Concessionárias de veículos

183.045

87,82

19,4

-13,9

-11,1

Autopeças e acessórios

106.776

114,46

3,7

15,0

20,9

Concessionárias de veículos

672.773

83,83

15,7

-17,1

-8,9

44.548

124,43

-2,8

24,2

21,4

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios

197.219

87,49

21,1

1,6

-1,3

36.073

146,53

15,6

7,4

27,6

232.890

79,13

17,7

-18,3

-12,3

24.848

88,12

17,6

-0,5

3,4

184.011

70,13

14,1

-15,5

-8,6

40.845

131,01

25,0

-0,6

6,2

Concessionárias de veículos

80.921

83,75

25,6

-24,9

-22,1

Autopeças e acessórios

22.885

90,89

23,0

-14,1

-19,3

202.297

65,45

11,7

-20,0

-24,6

Concessionárias de veículos

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

14.032

79,29

-6,1

-4,4

-3,3

Concessionárias de veículos

71.144

87,11

18,8

-20,5

-19,1

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

88.408

116,09

13,6

7,9

4,1

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

Sorocaba
Taubaté

Concessionárias de veículos
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

* A preços de maio/ 2014 – valores em R$ mil
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Faturamento
real*

360.919

83,43

16,1

-15,7

-13,8

33.557

81,75

12,0

-12,2

-10,2

175.384

89,82

19,3

-21,0

-20,2

29.189

109,88

14,6

-5,0

1,5

285.874

92,15

24,6

-9,3

-9,3

30.293

114,36

19,8

8,6

8,4

273.626

94,32

28,0

-8,5

-3,7

w w w. re v i s t a m e rc a d o a u to m o t i vo. c o m . b r

Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação acumulada no ano

mai-14 (%)

jun-14 (%)

jul-14 (%)

mai-14 (%)

jun-14 (%)

jul-14 (%)

3,1

-3,8

-0,2

7,4

5,5

4,6

-16,0

-28,2

-20,6

-11,3

-14,3

-15,3

-4,7

-14,9

-6,3

9,9

5,5

3,5

-23,8

-33,7

-28,5

-15,2

-18,5

-20,1

-18,2

-21,3

-20,5

-5,4

-8,1

-10,2

-12,6

-22,2

-13,4

-9,8

-11,9

-12,1

-29,1

-29,2

9,1

-6,7

-11,3

-8,2

-13,4

-27,8

-11,8

-7,1

-10,9

-11,0

2,9

22,7

14,8

-13,9

-8,9

-5,6

-12,2

-27,8

-17,8

-9,6

-12,7

-13,6

-1,0

-8,2

-16,9

10,9

7,4

3,0

-10,0

-22,2

-13,9

-8,1

-10,5

-11,1

30,1

15,4

15,0

23,2

21,9

20,9

-9,1

-22,2

-17,1

-4,1

-7,3

-8,9

8,6

26,0

24,2

19,7

20,8

21,4

3,9

-9,3

1,6

-0,3

-1,8

-1,3

21,8

5,9

7,4

38,0

32,0

27,6

-11,4

-21,5

-18,3

-8,9

-11,1

-12,3

3,4

-3,2

-0,5

5,4

4,1

3,4

-1,3

-24,9

-15,5

-3,7

-7,4

-8,6

24,1

-12,2

-0,6

11,7

7,6

6,2

-19,6

-36,2

-24,9

-18,4

-21,5

-22,1

2,2

-15,0

-14,1

-21,3

-20,3

-19,3

-27,4

-32,2

-20,0

-24,0

-25,3

-24,6

-8,6

8,7

-4,4

-5,1

-3,1

-3,3

-13,4

-26,3

-20,5

-17,3

-18,8

-19,1

4,6

7,2

7,9

2,8

3,5

4,1

-10,8

-24,0

-15,7

-11,3

-13,5

-13,8

-10,0

-13,0

-12,2

-9,2

-9,8

-10,2

-17,7

-33,7

-21,0

-17,0

-20,0

-20,2

6,8

-10,8

-5,0

5,7

2,7

1,5

-4,7

-24,4

-9,3

-6,0

-9,3

-9,3

4,5

5,9

8,6

8,9

8,4

8,4

1,6

-23,6

-8,5

1,9

-2,8

-3,7

Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral
Marília
Osasco
Presidente
Prudente
Ribeirão
Preto
São José do
Rio Preto
Sorocaba
Taubaté
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Informe

Affinia completa 10 anos de Brasil

B

raço importante da empresa multinacional Affinia
Group Inc., especializada na fabricação e distri
buição de autopeças para o mercado de reposição
e presente em mais de 70 países, a Affinia Automotiva
iniciou suas atividades no Brasil em dezembro de 2004,
quando assumiu as operações para o mercado de repo
sição das marcas Nakata, Wix e Spicer.
Passada uma década, a empresa soma a marca de
115 milhões de peças comercializadas no mercado de
reposição brasileiro, com suas marcas presentes no mais
amplo espectro de distribuidores e autopeças de Norte
a Sul do Brasil.
Para garantir competividade em um momento de mu
danças, a empresa investiu em portfólio de produtos e na
ampliação de linhas, fortalecendo ainda mais a já consa
grada marca Nakata, há mais de 50 anos no mercado bra
sileiro. Segundo balanço da multinacional, as operações
da Affinia na América do Sul, que inclui Brasil, Argentina
e Uruguai, cresceram, em média, 8% ao ano. Tendo em
vista somente os produtos da marca Nakata, as vendas
cresceram em média 10% ao ano. “É importante conside
rar que este resultado é muito positivo, principalmente
num ambiente desafiador de negócios no mercado de
reposição neste período”, salienta o diretor de Vendas e
Marketing da Affinia, Sérgio Montagnoli.
O grupo investiu o montante de R$ 40 milhões no Brasil
ao longo desses 10 anos, garantindo a ampliação de linhas
de suspensão, direção, transmissão, freio e motor e de
senvolvimento de tecnologias na fábrica de Diadema, SP,
e construção de centro de distribuição em Extrema, MG.
Também trabalhou a linha pesada, com a marca Spicer,
líder mundial na fabricação de sistemas de transmissão
que atende o equipamento original por meio da Dana e na
reposição por intermédio da Affinia. Desde seu início de
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Fabricante comemora 10 anos de atuação no mercado de reposição
brasileiro com perspectivas de crescimento para os próximos anos

atuação no Brasil, trouxe para cá a marca Wix que é líder
no segmento de filtros automotivos nos Estados Unidos.
Nos últimos dois anos, diversificou ainda mais o por
tfólio de amortecedores, juntas homocinéticas e itens de
barramento, bem como lançou itens como bomba d’água,
bomba de óleo e bomba de combustível, cubos de rodas,
sapatas de freio e kit de amortecedores.
Especialista neste segmento, a Affinia entende as ne
cessidades do mercado e deve continuar investindo para
ter “a peça certa, na hora certa e instalada corretamen
te”, com base em um catálogo de produtos ainda mais
preciso e abrangente, investimentos em treinamento e
melhores serviços, que não só facilitem, por meio das
experiências com suas marcas, o dia a dia dos agentes
do mercado de reposição, mas também alavanquem seus
resultados. “Daqui a 10 anos, a Affinia não pretende só
ser reconhecida como umas das maiores empresas do
setor, mas também ser a mais importante no segmento
de undercar”, afirma Montagnoli.

Respeite a sinalização de trânsito.

Flash

DAYCO LANÇA LINHA DE CILINDROS E
ATUADORES HIDRÁULICOS
radicional fornecedora para as principais montadoras do
mundo, agora a Dayco amplia sua linha de cilindros e atuadores hidráulicos para o mercado de reposição. Os novos itens,
e como funcionam, são:
Cilindro mestre – Interligado ao pedal da embreagem,
quando acionado, gera pressão hidráulica que é deslocada através de tubulações de alta pressão;
Cilindro auxiliar – Com a pressão hidráulica recebida
do cilindro mestre, é gerada a movimentação do êmbolo interno
do cilindro e hastes, que interligam ao garfo e ao rolamento, acionando o conjunto da embreagem, facilitando o deslocamento
e as trocas de marchas do veículo;
Atuador hidráulico – Integrado ao rolamento de embreagem, e, de acordo com o projeto e configuração do veículo, o
atuador substitui o cilindro auxiliar, hastes e o garfo da embreagem. Da mesma forma que o cilindro auxiliar, o atuador recebe a
pressão hidráulica do cilindro mestre e produz a movimentação
mecânica do rolamento, acionando o conjunto da embreagem
e facilitando o deslocamento e as trocas de marchas do veículo.

Esses itens por enquanto atendem as marcas Fiat (Palio,
Siena, Idea), GM (Blazer, Vectra, Meriva) e Ford (Ka, Fiesta,
Ecosport, Focus).
Para mais informações ou dúvidas sobre aplicações, entre
em contato com o SAT através do 0800 772 0033, ou consulte
os catálogos no www.dayco.com.br, pelo caminho “Catálogo
Web” ou versão PDF.

COMPUTADOR DE BORDO: ITEM IMPORTANTE PARA
GARANTIR A VIDA ÚTIL DO MOTOR
istema integrado que transmite ao condutor diversas informações relevantes sobre o veículo, o computador de bordo
pode assegurar a durabilidade do motor.
Informando dados relevantes sobre o desempenho do caminhão, o computador de bordo pode ser um grande aliado do
motorista. “Além de auxiliar o condutor a não cometer algumas
falhas ao dirigir, o computador de bordo pode revelar alguma
irregularidade no funcionamento do caminhão”, afirma José
Arnaldo Laguna, presidente do Conarem – Conselho Nacional
de Retíficas de Motores. Isso porque, segundo Laguna, o sistema
fornece informações sobre a injeção eletrônica, a potência, a
rotação e o nível de óleo lubrificante, importantes para garantir
a durabilidade do motor.
“Com o computador de bordo, o usuário pode monitorar e
interagir ainda mais com o veículo. Motorista, veículo e motor
formam um conjunto e devem estar sempre bem entrosados”,
comenta o presidente da entidade. Por isso, estar atento às informações reveladas no painel e respeitar as recomendações do
fabricante é essencial para a vida útil de todos os componentes.
De acordo com Laguna, além de preservar o veículo em boas
condições, o motorista faz bem ao seu bolso. Basta utilizar as
informações reveladas pelo computador de bordo, como em
relação ao consumo para economia de combustível ou o alerta
de velocidade para evitar multas.

O Conarem – Criado em
1998, o Conarem – Conselho
Nacional de Retíficas de
Motores – teve início como a
primeira câmara especializada
do Sindirepa-SP – Sindicato
da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado
de São Paulo. Com a evolução
dos trabalhos e a necessidade
de representar as empresas de
retífica, o Conarem se tornou
uma entidade nacional voltada a atender às necessidades
da área de serviços de motor e garantir o desenvolvimento do
setor. Órgão de representação nacional, a entidade possui 350
empresas associadas em todo o País, sendo que 150 fazem parte
da rede nacional de retíficas.
A entidade, que congrega as principais associações estaduais
Arergs e Aresc e trabalha em parceria com os sindicatos estaduais
(Sindirepas de SP/RS/SC/MG/ES/GO/MT/RO/BA/PE/TO), oferece
treinamentos específicos para retificadores, palestras técnicas
gratuitas para os reparadores de veículos e também possui um
banco de dados, normas técnicas e orientações para consulta,
além de seu site servir como fonte de informações para o mercado motor.
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TECFIL É ELEITA UMA DAS 150 MELHORES EMPRESAS
PARA SE TRABALHAR
ela 7ª vez a empresa conquista o prêmio de reconhecimento
oferecido pela Revista Você S/A da Editora Abril.
Em evento no Auditório do Ibirapuera no dia 8 de outubro,
concorrendo com mais 348 empresas, a fabricante de filtros automotivos Tecfil sagrou-se mais uma vez como uma das “Melhores
Empresas para Você Trabalhar”, através da pesquisa elaborada pela
Revista Você S/A. da Editora Abril.
A premiação é dividida em 19 categorias e entre as seis escolhidas no segmento de Indústria Automotiva, a Tecfil figura
com a terceira melhor nota (83,2), atrás apenas da montadora Volvo e da fabricante de equipamentos para construção e
mineração Caterpillar.
“Estar no Guia das Melhores Empresas para Você Trabalhar é fazer parte de um seleto grupo de organizações que já se conscientizou que um ambiente que proporciona felicidade no trabalho
faz com que todos ganhem: a empresa, melhorando seu desempenho, e os colaboradores, melhorando sua qualidade de vida”,
declara Ricardo Brandão, diretor de Administração e Suprimentos.
Para efetuar a pesquisa, equipes da Revista Você S/A e da
escola de negócios Fundação Instituto de Administração (FIA),
responsável pela metodologia, se unem para conduzir as etapas.
As avaliações são realizadas através de informações colhidas com
o departamento de RH da empresa e de pesquisa de satisfação
com funcionários escolhidos aleatoriamente.
“É muito gratificante ouvir os comentários dos colaboradores
sobre o reconhecimento do prêmio. É perceptível o clima de felicidade no ar, de que a Tecfil é uma excelente empresa para se
trabalhar e isso se concretiza pela disposição de todos no dia a
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TOMTOM TEM NOVOS PRODUTOS
caos no trânsito brasileiro, principalmente nas grandes capitais, traz enormes prejuízos diretos e indiretos tanto aos
motoristas quanto aos pedestres que dependem de sua locomoção para efetuar seu trabalho ou simplesmente ir em busca
de estudo ou diversão.
Um estudo desenvolvido por especialistas da fabricante
de GPS TomTom mostrou que o impacto financeiro do trânsito para o Brasil foi mensurado em R$ 170 bilhões por ano.
Um valor considerável.
Visando oferecer uma solução para auxiliar os motoristas a
evitar o tráfego pesado e alcançar rapidamente seus destinos, a
empresa lançou o GPS TomTom Go, em dois modelos com telas
de 5 ou 6 polegadas e preços variando de R$ 899,00 a R$ 1.499,00.
Com os novos GPS TomTom Go os motoristas terão acesso em
tempo real a informações precisas do trânsito com possibilidade
de visualizar os engarrafamentos nas vias e descobrir o caminho
mais rápido para o seu destino atualização vitalícia e gratuita de

dia, o comprometimento em buscar os resultados, em atingir os
objetivos, além do reconhecimento público das instituições FIA
e Editora Abril. Isso nos dá confiança e a certeza que estamos
no caminho certo”, comenta Ana Paula de Oliveira, gerente de
Recursos Humanos da empresa.
“A avaliação do Guia se torna um desafio para a empresa, pois
nos faz refletir sobre o que ainda pode ser feito para melhorar essa
relação e nós temos buscado isso com ideias simples e dentro de
nossa capacidade financeira, mas que façam a diferença. Outro
ponto de destaque é que a exposição da marca é evidente, faz
seus clientes lembrar de você e ajuda na retenção e captação de
novos profissionais, por isso estamos orgulhosos de estar pelo 7º
ano no Guia e continuaremos nos empenhando para lá estarmos
novamente em 2015!”, finaliza Brandão.
A edição especial completa impressa sobre a pesquisa com
maiores detalhes sobre a Tecfil já está nas bancas.

CUSTO ANUAL DOS CONGENTIONAMENTOS
NO BRASIL (EM BILHÕES)

O

R$

US$

São Paulo

80.2

32.4

Rio de Janeiro

44.0

17.8

Recife

22.5

5.1

Belo Horizonte

12.2

4.0

Fortaleza

5.4

2.2

Curitiba

4.7

1.9

Porto Alegre

4.5

1.8

Salvador

3.8

1.5

Brasília

2.6

1.0

Cidades campeãs de custo

mapas e tecnologia de roteamento inteligente. Mais informações: www.tomtom.com/pt_br
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