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Fabricantes de autopeças falam
sobre 2015 e mostram como
devem investir no aftermarket
para garantir crescimento
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Divulgação

ara esta edição, nossa equipe de
redação foi escutar vários fabricantes para saber quais são as
diretrizes das companhias para
2015. O resultado é um amplo panorama
do mercado e como esses fabricantes vão
atuar ao longo deste ano, que ainda é
uma incógnita devido às incertezas tanto
na esfera política como na econômica do
País. Com as vendas de veículos novos
retraídas, o mercado de reposição torna-se
mais atraente e mais competitivo.
Renato Giannini, presidente da

Andap – Associação Nacional dos
Também temos a satisfação de poder
Distribuidores de Autopeças
contar com a colaboração do advogado e
professor especialista em direito tributário
Ives Gandra Martins, que foi o palestrante do encontro de confraternização
da Andap no final do ano. Em entrevista, Gandra destaca os percalços
dos empresários para enfrentar a alta carga tributária vigente no País.

Ainda sobre tributação, a seção Andap News aborda a MVA-ST (Margem
de Valor Agregado), que foi reajustada pelo gorverno do Estado de São
Paulo e que outros Estados passaram a adotar.
Procurando sempre aprimorar o conteúdo, a revista terá novas editorias
para abordar assuntos que sejam de interesse do empresário, como tecnologia, mercado internacional, entre outros.
Sugestões de pautas também são muito bem-vindas e contribuem para
tornar a revista ainda mais interessante.

Boa leitura!
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Entrevista

Futuro nebuloso
Em entrevista exclusiva à revista Mercado Automotivo, o advogado
Ives Gandra Martins fala sobre os fatores que têm impedido um
crescimento mais intenso da economia brasileira. Para Martins,
que é professor emérito da Universidade Mackenzie, da Escola do
Comando do Estado-Maior do Exército e da Escola Superior de
Guerra, “nunca houve tanta corrupção no Brasil quanto nos últimos
12 anos”. Confira a seguir a íntegra da entrevista.
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Mercado Automotivo – O
senhor considera que o Brasil
chegou a um momento em que
não pode mais esperar pela
reforma tributária? O senhor
entende que esta deveria ser a
prioridade da presidente Dilma
Rousseff neste momento?
Ives Gandra Martins – Eu
entendo que há um nível de
urgência porque o nosso sistema tributário é caótico. Para se
ter uma noção, a carga tributária
em 2012 chegou a 35,9% e em
2013, 35,7%. Ainda não há dados
oficiais referentes a 2014 e esses números provêm da OCDE
(Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico).
Nos Estados Unidos, a carga
tributária é de 24,9% e o Japão
está um pouco acima disso.
A China tem uma carga nesse nível, a Rússia tem algo inferior a
30%, o México tem 19%. Ou seja,
o Brasil tem uma carga tributária
superior a países como Suíça,
China e Japão, que são economias muito mais avançadas.
Se nós não fizermos uma
reforma tributária na qual a
própria simplificação da legislação já traria um ganho
monumental de custos para as
empresas, evidente que iremos
continuar com um fator de descompetitividade gerado pelo
sistema tributário.
O senhor considera este o principal fator que impede o Brasil
de conquistar resultados mais
expressivos e satisfatórios em
sua economia?

Hoje nós temos [também] a
chamada carga burocrática.
Nenhum país tem tantas exigências para o cidadão, para o empresário, como o Brasil. O Banco
Mundial, anos atrás, fez um levantamento em 175 países para
averiguar qual era a média de
horas necessárias para atender
exclusivamente as obrigações
fiscais, de contabilidade, nas

Falando agora de algo que o
senhor também aborda em seus
artigos, a corrupção pode ser
considerada uma âncora para o
desenvolvimento do Brasil?
A corrupção atrapalha muito
o país. Quanto mais complicada é a legislação, quanto
mais obrigações geram sobre o
cidadão (que é a carga tributária
e a burocrática) mais corrupção

O nível de corrupção no Brasil
estourou de tanto aumentar. Nós
nunca tivemos tanta corrupção no
Brasil como nos últimos 12 anos.

empresas. No Brasil, a média
era 2.600 horas em grandes, médias e pequenas empresas. Nos
Estados Unidos eram 300 horas,
na Alemanha, 100. Quer dizer,
a carga burocrática juntamente
com a carga tributária são dois
fatores [que impedem o crescimento do Brasil].
O terceiro fator de descompetitividade é a carga trabalhista. As obrigações trabalhistas
e previdenciárias no Brasil
superam as de todos os
outros países no mundo. Você
paga um empregado, mas, na
verdade, paga dois com os encargos trabalhistas. Esses
três fatores (tributos, trabalhista
e carga burocrática) são questões de descompetitividade
para o Brasil.

e sonegação existem. Os bons
terminam pagando pelos maus
e isso prolifera a corrupção em
toda a administração pública. E
é o que estamos vendo nos jornais atualmente em um trabalho
hercúleo da Polícia Federal e
do Ministério Público. Esse caos
legislativo, tributário e administrativo é um fator que gera
corrupção e atrapalha a competitividade do Brasil.
O senhor considera que a
corrupção no Brasil tem aumentado ou é o combate a ela que
tem se mostrado mais eficaz
e com isso jogando mais luz
sobre o tema?
O nível de corrupção no Brasil
estourou de tanto aumentar.
Nós nunca tivemos tanta cor-
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rupção no Brasil como nos
últimos 12 anos. O Mensalão
hoje é questão de ‘Carmelita
descalça’ ao lado do que
houve no Petrolão (escândalo de propina que envolve a Petrobras e parte
de seus fornecedores). O
Mensalão envolveu R$ 173
milhões, mas agora estamos
falando entre R$ 4 e R$ 10
bilhões, pelo menos. Houve
um aumento sistêmico na
corrupção em praticamente
todos os setores. E nunca
houve tantos escândalos
quanto agora: Mensalão e
Petrolão. Anteriormente,
com o trabalho da Polícia
Federal e do Ministério
Público, houve o problema dos
Anões do Congresso, mas nunca
na dimensão que tivemos nos
últimos 12 anos.
É exatamente o momento político do Brasil que eu gostaria de
abordar agora. Parte da população foi às ruas, especialmente
em 2013, para demonstrar
seu grau de insatisfação com
aquela realidade. No entanto,
no ano seguinte, tanto o governante em nível federal (Dilma
Rousseff) quanto em nível estadual (Geraldo Alckmin) foram
reeleitos. O senhor considera
que há insatisfação para novas
manifestações nesse momento?
Enquanto nós tivermos marqueteiros criando imagens de
candidatos, dificilmente nós
teremos um povo elegendo
o melhor. Porque a função do
marqueteiro é mentir. Se o
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Se eu crio
obstáculos para o
investidor no país, ele
se pergunta: pra que
eu vou investir nesse
país se eu posso ir para
outro que me oferece
maiores lucros? É uma
questão de lógica
elementar.

cidadão tem defeitos, ele tem a
função de tirar isso de sua imagem. Quando foram lançados
os programas de horário eleitoral gratuito, os candidatos iam
e tinham que falar perante a
televisão. Ali você podia observar os verdadeiros candidatos
e não essas mentiras que são
criadas pelos marqueteiros, que
apresentam todos como santos, empreendedores e heróis.
Ainda assim, o governo atual só
teve 38% dos votos dos eleitores inscritos. Ou seja, 62% dos
eleitores inscritos não votaram
neste governo.
O senhor considera que falta
empreendedorismo no
Brasil atualmente?
É muito difícil ser empreendedor no Brasil. Se eu sou
um investidor e percebo melhores condições no Peru, na

Colômbia, no México, por que
eu vou aplicar no Brasil onde
a carga tributária é maior, a
trabalhista é maior, a administrativa é maior? Nós estamos
em um mundo globalizado.
Quanto mais obstáculos nós
criarmos aqui, mais iremos
estimular a ida de investidores para outros países. Por isso
é que nações como Colômbia,
Peru e Chile cresceram. O
México, com todos os problemas internos ligados ao narcotráfico, está crescendo muito
mais que o Brasil. É simples.
Se eu crio obstáculos para o
investidor no país, ele se pergunta: pra que eu vou investir
nesse país se eu posso ir para
outro que me oferece maiores
lucros? É uma questão de lógica
elementar que qualquer criança
compreende, mas que parece
que o governo brasileiro não
compreendeu até hoje.
O senhor tem algum otimismo
com o desempenho do Brasil
para os próximos anos?
Pela primeira vez a presidente
Dilma Rousseff deixou de ser a
economista – como economista
ela foi um fracasso no primeiro
mandato – e nomeou uma equipe competente. Se essa equipe
tiver liberdade, independência
e autonomia e não for atrapalhada pela própria presidente,
eu tenho a impressão de que
temos condições de melhorar.
Mas vamos passar dois ou três
anos muito difíceis.

Cinto de segurança salva vidas.

Geomarketing

S érgio D uque

A demanda de autopeças
na região metropolitana de
Belo Horizonte

C

om população estimada de 6,6 milhões de habitantes, a mesorregião metropolitana de Belo
Horizonte se configura como a de maior dinamismo de crescimento no Estado mineiro e onde há
maior concentração urbana. Sua economia é fortemente
baseada no complexo mínero-metal-mecânico, onde
três municípios concentram a população e o PIB: Belo
Horizonte, Contagem e Betim – em 2010, a capital concentrava 45,5% do PIB da RM. O agronegócio na região
responde por apenas 0,001%, com a indústria chegando
a 14,455% e os serviços com a maioria absoluta e atingindo perto de 85,544%.
A frota local é estimada em 2,145 milhões de veículos, o que resulta em média de 3,0 habitantes por
veículo, abaixo da média nacional, que é de 3,1 habitantes por veículo.
São 105 municípios integrados em 8 microrregiões
que abrangem 39.486,7 km2 sendo que os principais
municípios baseados nas microrregiões são: Belo
Horizonte (2,5 milhões de habitantes), Contagem
(640 mil), Betim (420 mil), Ribeirão das Neves (320
mil), Sete Lagoas (230 mil), Santa Luzia (215 mil) e
Ibirité (180 mil).
A frota circulante na mesorregião metropolitana
de Belo Horizonte, segundo dados ajustados pela
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Audamec Marketing e baseados na estatística do
Denatran, em 2014 tem a seguinte distribuição:
SEGMENTO DA FROTA

QUANTIDADE

% BRASIL

1.375.965

4,6802

293.841

3,7733

Caminhões

62.113

3,2445

Ônibus

15.819

3,1465

Motos

375.412

2,7214

4.041

0,5701

14.574

3,0723

2.141.765

3,9239

Automóveis
Comerciais leves

Tratores
Implementos rodov.
Total

Em 2015 estima-se que a mesorregião contribua
com um PIB deR$ 200 bilhões e demanda deR$ 220 milhões em autopeças e serviços de reparação mecânica,
equivalentes a 3,61% do consumo nacional, indicando
que haverá sensível queda de participação da região
no total da demanda nacional de autopeças.
Cabe o registro de que os gastos gerais com veículos
inclui combustível, documentação, lavagem, seguro,
pneus e acessórios, além de autopeças e serviços que
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no quadro são mostrados separadamente, mas extraídos da coluna total geral.
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 microrregiões 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.

MESORREGIÃO: METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE-MG
Índice Potencial de Demanda de Autopeças da
Região em Relação Total Brasil

Calculado 2014

Previsto 2015

3,94%

3,61%

GASTOS COM VEÍCULO PRÓPRIO
Classes Sociais

Total Geral

Gastos com Peças

Gastos com Serviços

R$

238.724.246,49

R$

3.580.863,70

R$

1.790.431,85

Classe A2

R$

968.106.805,05

R$

19.362.136,10

R$

9.681.068,05

Classe B1

R$ 1.551.136.942,72

R$

46.534.108,28

R$

23.267.054,14

Classe B2

R$ 1.615.117.945,99

R$

44.415.743,51

R$

22.288.627,65

Classe C1

R$

877.666.055,69

R$

21.941.651,39

R$

10.970.825,70

Classe C2

R$

320.394.088,78

R$

7.208.867,00

R$

3.620.453,20

Classe D

R$

91.291.714,48

R$

1.825.834,29

R$

912.917,14

Classe E

R$

2.260.164,15

R$

33.902,46

R$

16.951,23

Total geral

R$5.664.697.963,35

R$ 144.903.106,73

R$

72.548.328,96

Respeite a sinalização de trânsito.

Classe A1
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Capa

Continuidade e parceria
Embora a máxima de que o ano só começa no País depois do carnaval,
alguns executivos e empresas sabem bem que planejamento é vital; assim,
em um ano ainda por se desenhar, deve se destacar no mercado quem
contar com estratégias e campanhas contínuas de investimento, tanto
para o lançamento de produtos como na consolidação de parcerias
com os outros elos da reposição

N

inguém revela os números. Mas levantamento do Sindipeças
(Sindicato Nacional da Indústria
de Componentes para Veículos
Automotores) mostra que 2014
não foi um ano fácil. A retração nas
vendas de veículos novos fez muitos fabricantes de autopeças reverem suas estratégias para 2015.
Relatório da Pesquisa Conjuntural,
elaborado com base nas informações das empresas associadas ao
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Sindipeças, registrou queda de
12,4% no faturamento real acumulado entre janeiro e novembro de
2014 em relação ao mesmo período
do ano anterior. Na reposição não
foi diferente. As vendas (em R$)
do segmento no mesmo período
caíram 3,4%.
Apesar da queda conjunta, algumas empresas afirmam ter crescido na reposição no ano passado.
Além disso, o aftermarket deve ganhar maior participação dentro da

indústria produtora de autopeças.
Subindo de 16,3% no ano passado
para 16,7% agora em 2015. Mas garantir um lugar ao sol neste disputado mercado não é tarefa fácil e
os executivos do setor sabem – a
reposição tem suas peculiaridades
e exige atenção. “Cada elo tem suas
particularidades, desde a indústria
até o aplicador, mas nada que não
seja resolvido com foco e determinação. A Sabó vive e respira aftermarket, temos projetos exclusivos

Marcus Vinicius, diretor de Aftermarket
da Sabó

para esse mercado, com o qual
procuramos aprender diariamente”, diz Marcus Vinicius, diretor de
Aftermarket da empresa.
Para o executivo, apesar dos
problemas, o mercado de reposição tem à sua disposição uma
frota demandante maior e isso,
por si só, já representa mais oportunidades. Silvio Alencar, diretor
Comercial das Américas do Sul e
Central da Dayco/Nytron, concorda:
“Entendemos que 2015 não será um
ano de grande crescimento do PIB
(Produto Interno Bruto). Contudo, a
frota é significativa e precisará de
manutenção. Portanto, esperamos
crescer como nos anos anteriores,
oferecendo um produto original,
confiável e um excelente serviço
aos nossos parceiros”.
Alencar ressalta ainda que o
setor de reposição automotiva no
Brasil é bastante forte e organizado. E isso, aliado às características
predominantemente rodoviárias
do País e a sua extensão territorial, ajuda no desenvolvimento
do mercado: “Nas últimas décadas houve uma grande evolução

de toda a cadeia automotiva no
tocante a novas tecnologias de
produção e serviços”.
E é sob esse ângulo mais otimista, baseado, sobretudo, no aumento da frota dos últimos anos, que o
setor segue. Mas não indiferente à
necessidade de que, se o mercado
é o mesmo para todos, são as ações
de cada um que farão a diferença
na hora da escolha da peça.
Para Sérgio Montagnoli, diretor
de Vendas e Marketing da Affinia, o
mercado no Brasil tem boas perspectivas, contudo, é necessário
manter o investimento em desenvolvimento de produtos e serviços
aos diferentes elos da cadeia, com
foco no conceito ‘Peça Certa’, que
engloba não só a correta disponibilidade da informação relacionada à aplicação das peças e dados
técnicos, mas também sua disponibilidade, e à formação do profissional da cadeia, aquele que vende
a peça e a aplica corretamente. “É
por essa estrada que estamos correndo e nela que estamos investindo nossos esforços em marketing”.
Na Bosch, diz Carlos Alberto
Barbosa, diretor da divisão
Automotive Aftermarket da empresa, o foco está nas necessidades do cliente final – as oficinas:
“Continuaremos com a clara missão
de sermos o parceiro com a solução
completa de parts, bytes and services,
expandindo o número de oficinas
em nossos conceitos de relacionamento e fidelização”. Barbosa ressalta que, para que este trabalho
funcione, a empresa promove ainda a integração dos parceiros, distribuidores e varejistas na missão e
na busca de eficiência e agilidade
do atendimento.
Segundo ele, uma estratégia robusta, focada nas medidas toma-

das nos últimos anos, tais como a
melhoria da eficiência logística, o
desenvolvimento positivo dos programas de geração de demanda na
cadeia de distribuição e a melhoria
também do gerenciamento do port
fólio de produtos e dos canais de
distribuição, além de investimentos contínuos, foram importantes
para que a companhia colhesse frutos positivos em 2014. “Para 2015,
estamos atentos ao cenário e à pre-

Divulgação
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Silvio Alencar, diretor Comercial das
Américas do Sul e Central da Dayco/Nytron

visão econômica do País, que ditarão o desenvolvimento das vendas.
Considerando o período de ajuste,
que se faz necessário, esperamos
que, no mínimo, alcancemos o
crescimento de 5% estimado para
o mercado de reposição, baseado
no desenvolvimento da frota brasileira”, explica.
No que depender do lançamento de produtos, um dos principais
focos da empresa para o próximo
ano, a Bosch deve seguir a mesma
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Sérgio Montagnoli,
diretor de Vendas e
Marketing da Affinia

mesmo ritmo neste ano. “Para isso,
completamos nossa estratégia por
meio de maior divulgação, em especial da marca Nakata, buscando
o favorecimento de toda a cadeia
de distribuição e também do consumidor final”.
MARKETING E RELACIONAMENTO
Continuidade também parece ser
a palavra que vai reger as ações
de marketing das empresas neste
ano. Na Bosch, a campanha “Com
Bosch você se garante”, lançada
no ano passado, deve se estender
em 2015, mas com o enfoque no
produto: “Com velas Bosch você
se garante”. O objetivo, segundo o
dirigente da empresa, é destacar
a relação de confiança e parceria
da empresa junto aos mecânicos,
varejistas, distribuidores de autopeças e clientes finais. No ano
passado, 13 profissionais que integram o mercado de reposição automotiva contaram, espontaneamente, como a Bosch está inserida em suas trajetórias de vida.
Os relatos podem ser vistos no site
www.minhavidacombosch.com.br.
Na Affinia, as ações de divulgação e experiência de suas marcas
se mantêm tanto para o profissional
do canal, com programas de incentivos de vendas e aprimoramento

técnico, como para o cliente final,
com veiculação de propagandas em
programas esportivos de rádio, televisão e redes sociais.
De novidade, diz Montagnoli,
vem aí o novo site da marca Nakata,
embarcando também o novo catálogo eletrônico da empresa. “No
conceito ‘Peça Certa’, além do
novo catálogo, o novo site será a
plataforma de relacionamento,
desenvolvendo ações e propagando boas práticas, que contribuam

Marco Peron

receita do ano anterior, quando foram lançados 248 itens de 16 linhas,
com destaque para sistemas de gasolina, elétrica, palhetas e filtros,
além do portfólio para o mercado
de duas rodas (buzinas, fluido,
baterias e velas de ignição). “Este
será um dos principais focos para
o ano de 2015. Esses lançamentos
foram responsáveis por 30% do
crescimento no faturamento entre
os anos de 2014 e 2013, demonstrando a importância que o tema
possui para a Bosch em se manter
atualizada e aderente às necessidades mercadológicas”.
O investimento na renovação
do portfólio, aliás, é mandatório
também para as outras empresas entrevistadas. Na Affinia, por
exemplo, empresa 100% focada no
aftermarket, a ampliação da gama
de produtos para os sistemas à suspensão deve ser uma das novidades da empresa neste ano. “A cada
ano aumenta ainda mais a diversidade de veículos que entram para
o mercado de reposição e a complementaridade da linha é crucial
para o negócio. Para oferecer um
pacote mais completo aos nossos
clientes, sob a segurança de qualidade e serviços da marca Nakata,
investimos na ampliação do portfólio ligado à linha de suspensão e no
‘em volta da roda’ – já diversificamos o portfólio de amortecedores,
barramentos, freios e juntas homocinéticas. E, agora ampliamos este
programa lançando: cubos de roda,
kits de amortecedores e bandejas”,
conta o diretor da empresa.
Segundo ele, apesar das dificuldades de mercado, 2014 foi um
ano bom para a companhia, que
obteve crescimento em 2013 muito acima da média informada pelo
Sindipeças e espera manter esse
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Carlos Alberto Barbosa, diretor da divisão
Automotive Aftermarket da Bosch
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para melhor formação profissional,
auxiliem no sucesso dos negócios e
suportem não só programas de treinamento, mas também novas interações demandadas pelos agentes
de mercado e usuários das marcas
da Affinia.
AUTOMEC
Deve ser mesmo verdade que é
em épocas mais difíceis que as
empresas precisam ser ousadas
para fazer a diferença. Isso explicaria a presença de mais de 1.200
marcas já confirmadas na edição
deste ano do evento, que acontece de 7 a 11 de abril, no Anhembi,
em São Paulo. Considerada cara
por muitos empresários, a maior
feira do setor da América Latina
também está nos budgets das empresas entrevistadas.
Rubens Campos, vice-presidente sênior da divisão de Aftermarket
Automotivo da Schaeffler América
do Sul, conta que a Automec é de
extrema importância para todo o setor de autopeças: “Para a Schaeffler,
a feira traz a oportunidade de contato direto com toda a cadeia de
reposição da América do Sul – atacado, varejo, aplicadores, frotistas
etc. Dessa forma, podemos mostrar
aos visitantes nossa ampla gama de
produtos e serviços, com soluções
inovadoras e tecnologias. Tudo com
a qualidade de uma empresa que
é original de fábrica e fornecedora para as maiores montadoras de
veículos do mundo”.
No evento, além dos produtos
já fornecidos ao aftermarket, a companhia irá expor as novas tecnologias de suas três marcas, como o
DCT (embreagem dupla), VCP (variador da fase do eixo de comando), RIU (solução de reparo para
cubos de roda) e as novas soluções
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para reparo de transmissão, como
o GearBox.
No Brasil desde 1958, a
Schaeffler desenvolve de produtos para o setor automotivo, como
soluções para motores, transmissão
e chassi, até componentes para a
indústria pesada, agrícola, ferroviária, de produtos de consumo
e para o segmento aeroespacial.
Presente em mais de 170 localidades no mundo, a companhia conta
com cerca de 80 mil colaboradores e um faturamento que atingiu
mais de 11,2 bilhões de euros em
2013. “Estamos sempre em busca
da melhoria contínua para atender
os clientes com produtos e serviços da melhor qualidade e, por
isso, não paramos de investir para
atingir tais objetivos. Assim, nossa
meta é incrementar constantemente nossa linha de produtos a fim
de atender as necessidades e promover a satisfação dos clientes”,
afirma Campos.
A Bosch, além de expositora,
também é uma das patrocinadoras oficiais do evento neste ano.
“Estamos seguros que esta é a
principal feira de autopeças do
País e uma importante plataforma
de relacionamento com o mercado
de reposição automotiva. A participação da Bosch tem como objetivo
fortalecer o relacionamento com
seus clientes e público e apresentar sua tecnologia com um amplo
portfólio de peças, equipamentos
e serviços oferecidos pela empresa para gerar novos negócios ao
longo do ano. Além disso, essa é
uma excelente oportunidade para
consolidarmos a posição de parceiro estratégico dos nossos clientes
(distribuidores, varejistas e oficinas
mecânicas) na oferta de soluções
inovadoras e de qualidade para as
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Rubens Campos, vice-presidente sênior
da divisão de Aftermarket Automotivo da
Schaeffler América do Sul

principais tendências do segmento”, afirma Barbosa.
Montagnoli, que diz ainda não
ter o valor fechado do investimento, conta que a empresa estará presente no evento porque acredita
que a feira permite apresentar as
novidades para o setor e estreitar
o relacionamento com lojistas e
reparadores: “A proposta é levar
informação técnica aos visitantes
e apresentar lançamentos, num
estande que reforça o contato com
o público e, por isso, inteiramente
aberto. Também divulgaremos uma
campanha nacional, que ainda está
em fase de planejamento, mas que
deve proporcionar aos visitantes
sorteados uma experiência única,
ligada à corrida de carros”.
A Dayco é outra empresa que
também já confirmou presença na
Automec. “É uma grande vitrine
para toda a cadeia do segmento
automotivo e nos permite manter
contato com um grande número
de agentes do setor em um curto
espaço de tempo. Sem dúvida, é
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a oportunidade que temos de informar as novidades da empresa e
seus produtos, bem como estreitar o relacionamento com os parceiros e firmar estratégias. É um
grande benefício. Nesta edição
apresentaremos os novos itens
que complementarão a linha Heavy
Duty, os atuadores hidráulicos e
os dampers”, diz o representante
da Dayco/Nytron.
Ainda segundo Alencar, o ano
de 2014 sem dúvida foi muito atípico, contudo, a empresa cresceu
em relação ao ano anterior. Para
2015, afirma: “Apesar das dúvidas
em relação à economia, existe uma
frota grande que precisará de manutenção, portanto, apostamos em
novo crescimento”.
A brasileira Sabó, uma das líderes mundiais no desenvolvimento

de soluções em vedação e condução para a indústria automobilística, que exporta seus produtos para
mais de 40 países, também vai estar na Automec. Marcus Vinicius diz
que vai levar ao estande da companhia toda a equipe – comercial,
marketing, engenharia, consultores
técnicos, promotores e representantes – para fortalecer ainda mais
o relacionamento com todos os
elos da cadeia do aftermarket.
No evento a Sabó deverá evidenciar programas que mantém
para todos os elos da cadeia, assim
como os treinamentos, a capacitação de gestão e as ações promocionais. “São projetos consolidados
através dos quais promovemos melhorias contínuas e nos quais investimos cada vez mais, ano a ano, para

atender mais regiões do Brasil e
do Mercosul”.
Além da Automec, as empresas entrevistadas ainda destacaram presença na Autonor 2015
(Feira de Tecnologia Automotiva
do Nordeste), que acontecerá em
Recife (PE), de 16 a 19 de setembro, em estande próprio ou cooperado com clientes. A Dayco,
além disso, já confirmou presença na Automotriz Expopartes,
na Colômbia.
Seja qual for a ação e estratégia da empresa que busca sucesso no aftermarket neste ano, a regra
parece clara: é preciso ter produtos e programas que fortaleçam
as parcerias dentro do canal, com
ações educativas ou comerciais.
E que venha 2015!

Photon na Internet
SEMINÁRIO

DA REPOSIÇÃO

AUTOMOTIVA

Seguindo as tendências mundiais, o Grupo Photon marca presença no
Twitter para que todo o seu conteúdo seja apresentado de forma dinâmica.
@grupophoton

Siga nossos Twitters:

@automotivo
@reposicao
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Expectativas ponderadas
Decar completa 70 anos e avalia os gargalos que atualmente
impedem o sólido crescimento do setor

O

período que antecede o
aniversário de alguém é
sempre marcado por reflexões e considerações acerca dos
erros e dos acertos que levaram a
pessoa até aquele ponto. Com as
empresas não é diferente. A energia se renova, a vontade de empreender e ampliar os negócios aumenta, mas é necessário também
observar os pontos fracos da estrutura institucional a fim de melhorar
os resultados dos próximos anos.
A Decar completa em 2015 exatas sete décadas de atuação no
mercado de reposição automotiva brasileiro. Atualmente, oferece
mais de 25 mil itens para automóveis nacionais e importados e se
apresenta como especialista nas li-
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nhas de Motor, Câmbio, Suspensão
e Freios para veículos leves. A caminhada até aqui, no entanto, não
foi das mais fáceis.
“Um país passa por tantas turbulências em 70 anos. Se formos
listar a quantidade de planos
econômicos e de problemas que
o Brasil viveu nesse período em
todos os setores... Ainda assim, a
Decar é uma empresa que tem o
mesmo CNPJ desde 1945. São poucas as companhias que conseguem
sobreviver tanto tempo”, afirma
Luiz Barone, diretor e um dos três
sócios que adquiriram a empresa
em 2014.
Justamente por ser “novo” na
companhia, Barone prefere não
abordar aspectos relativos aos pri-

meiros anos da empresa. Em entrevista à revista Mercado Automotivo,
no entanto, o executivo destaca
que, desde o início, a Decar tem
prezado por determinados pontos.
“A Decar sempre foi uma empresa
inovadora. Foi uma das primeiras a
buscar alternativas de suprimentos
de produtos no mercado internacional. A empresa tem uma tradição
de qualidade de produto e sempre
primou pela garantia e pela entrega, sendo muito reconhecida por
isso”, completa.
Mas, ao olhar para frente
Barone identifica importantes gargalos do setor produtivo brasileiro que impedem um crescimento
mais acentuado não só da Decar,
como do segmento automotivo
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“Quem souber e conseguir operar sua distribuição e sua logística
de forma eficiente e for mais rápido
para se desenvolver no mundo digital estará na frente. A Decar tem
hoje uma distribuição muito pulverizada no Brasil todo. Somos muito
fortes no Estado de São Paulo na
região Norte do país, mas as deficiências de infraestrutura para
chegar a esses lugares é muito
grande. Temos buscado alternativas para esse cenário, até mesmo
com entregas aéreas, já que temos
a vantagem de nossos produtos
não serem perecíveis, não enfrentarem problemas com o calor,
com o frio”, completa.
Apesar dos problemas evidentes, o diretor é otimista em relação
ao mercado automotivo nas próximas décadas. De acordo com ele, a
relação veículo/habitante no Brasil
ainda é muito alta e a tendência é
que o setor cresça. “A expectativa
Divulgação

como um todo. Um desses gargalos apontados pelo executivo
está ligado às ineficiências da
infraestrutura nacional.
A Decar se concentra atualmente em São Paulo, em instalações
que ocupam cerca de 8 mil metros.
Ainda assim, a empresa atinge todo
o território nacional e para isso precisa “quebrar a cabeça” para superar os desafios que surgem no caminho. “O Brasil tem uma deficiência
grande de logística. Esse é um grande desafio: fazer o produto chegar
cada vez mais rápido nas mãos do
aplicador”, avalia.
De acordo com Barone, as empresas do setor automotivo se assemelham muito atualmente no
que diz respeito ao portfólio de
produtos e às fontes de suprimentos. Destacam-se, portanto, as marcas que conseguem chegar às mais
diferentes regiões do Brasil de forma rápida, segura e eficaz.

Da esquerda para a direita, os sócios da Decar: Flávio Medeiros, Luiz Barone e Tsuguio Takayama

é de crescimento exponencial nos
próximos 20 anos. À medida que a
frota cresce, a tendência é o nosso
mercado [de reposição] continuar
crescendo. Há um descompasso de
mercados. No momento em que o
mercado de venda de veículos novos cai, nosso segmento cresce. As
pessoas demoram mais tempo para
trocar seus veículos e, consequentemente, fazem mais manutenção,
ficando mais tempo no mercado de
reposição”, explica.
Barone destaca ainda a complexidade do mercado que se
apresenta à frente da Decar em
seus 70 anos. O número de modelos e marcas é cada vez maior,
ampliando também os produtos
oferecidos pelos distribuidores.
“Há uma complexidade maior
de motores, uma especialização
maior, uma tecnologia que avança
a cada ano. Você precisa estar em
constante treinamento, em atualização do seu pessoal. Hoje temos
veículos à combustão, os híbridos estão chegando, os elétricos,
mas todos esses carros vão passar
por manutenção, sendo necessário se aprimorar todos os dias”,
afirma o executivo.
Ao se dirigir aos colaboradores
da Decar, Luiz Barone foi claro: os
últimos 70 anos não foram feitos só
de alegria. Nem para a empresa e
muito menos para o Brasil. Ainda
assim, é acreditando na solidez da
marca e numa visão de longo prazo
que o diretor aposta em uma história de conquistas para a companhia
nos próximos aniversários. “Em 70
anos, essa empresa passou por
anos bons e anos difíceis. Iremos
construir os próximos 70 passando
[novamente] por anos bons e outros difíceis”, finaliza.
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Eventos – Autopromotec

Autopromotec 2015 apresenta
novidades para a sua 26ª edição

A

26ª edição da Autopromotec – Feira Internacional
Bienal de Equipamentos e Produtos para a
Indústria de Transporte –, que se realizará de
20 a 26 de maio em Bolonha, na Itália, promete grandes
novidades e já anuncia expressiva expansão em sua
área de exposição.
Notícias recentes dos organizadores da mostra informam que o crescimento de registros de novos expositores, principalmente para a área disponibilizada
ao segmento de elevadores, pneus e equipamentos
para pneus, foi completamente esgotada muito antes
da data oficial em 31 de outubro de 2014.
Além dessa, outra área de grande interesse dos
novos participantes está sendo a de equipamentos
para postos de gasolina e serviços, o qual envolve companhias líderes na prestação de serviços em postos
de combustíveis como lavagem de carro, cuidados e
indústrias químicas.
Os dirigentes da Autopromotec creditam essa crescente procura de espaços para exposição à atual agitação tecnológica que vem afetando toda a indústria
da reposição automotiva. Os novos regulamentos de
inspeção veicular exigirão grandes atualizações tecnológicas de todas as indústrias do setor. Preveem que
as inovações no setor de pneus os transformará em
elementos “inteligentes”, levando os profissionais da
área a trabalhar com software e ferramentas eletrônicas.
Novos sistemas de infomobilidade estão tendo uma
contínua e rápida evolução; novas normas de emissão
por sua vez exigirão maior eficiência dos combustí-
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veis e dos novos motores. Graças a uma parceria com
a Federmetano, grandes inovações no segmento de
energia serão apresentadas.
Outro importante player do mercado, as concessionárias, que há muito tempo vêm procurando exercer
um papel mais ativo no setor de manutenção e reparação automotiva, também marcarão presença na feira.
O pavilhão de Exposições do Bairro de Feiras de
Bolonha – Trade Fair Center –, recebeu um novo layout,
que visa permitir ao visitante especializado melhor
orientação dentro da feira, além de acomodar um crescimento que até o momento já atinge mais 10% sobre
a última mostra.
Os setores de instalação, equipamentos e materiais
para centros automotivos, funilarias, auto- elétricos,
concessionárias, equipamentos de manutenção, pneus
e equipamentos para pneus, fabricantes de ferramentas e diagnósticos automotivos, peças de reposição/
aftermarket dentre outros comporão, desta vez com pavilhões externos, a extensa gama de oferta de produtos
e serviços desta edição.
O Autopromotec EDU, a arena para discussões aprofundadas sobre os atuais problemas enfrentados pelo
mercado de reposição – Aftermarket –, tem presença
marcada na feira.
Para mais informações sobre a Autopromotec
2015, acesse: www.autopromotec.com ou siga-nos no
Facebook (www.facebook.com/Autopromotec) ou no
Twitter (twitter.com/Autopromotec): Autopromotec
e # Autopromotec2015.
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O emplacamento de veículos
acumulado de 2014
Pior resultado em 12 anos

M

uita coisa de ruim aconteceu
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
no ano de 2014 para o País.
ACUMULADO JAN-DEZ
Perdemos a Copa, o efeito
PREVISÃO
SEGMENTO
% VAR.
2015
eleição não provocou reações positivas
2014
2013
em alguns setores da economia, como
Automóveis
2.496.525 2.755.085
-9,38 ▼
2.650.000
habitualmente deveria ocorrer nestas
ocasiões, houve uma estagnação moComerciais Leves
832.191
820.801
1,39 ▲
900.000
mentânea por conta da rejeição da soCaminhões
137.054
154.554
-11,32 ▼
150.000
ciedade pelas acusações e descobertas
das falcatruas na Petrobras, afrontamenÔnibus
32.041
36.739
-12,79 ▼
40.000
tos no cenário político, notícias sobre
Máquinas Agrícolas
64.880
76.870
-15,60 ▼
75.000
corrupção deste e daquele servidor,
aumentos de tarifas públicas, inflação
Implementos Rodov.
56.852
69.478
-18,17 ▼
65.000
fora de controle, PIB quase negativo e
Motos
1.429.902 1.515.687
-5,66 ▼
1.600.000
blá, blá, blá.
Nem tudo foi negativo, entretanto.
Total
5.049.445 5.429.214
-6,99 ▼
5.480.000
Os otimistas, por exemplo, viram o ano
Fonte: Licenciamento acumulado Fenabrave. Máquinas agrícolas apenas para referência, uma vez que
de outra forma: não houve movimentanão há emplacamento. Previsão 2015, estudos Audamec Marketing.
ções sociais agressivas contra a realização da Copa, nem tantos turistas foram
assaltados pelo País, os aeroportos funcionaram bem,
mento de 4,9 milhões de unidades (lembrar que trao dólar se mostrou estável na maioria do ano, a eleitores não são emplacados) e queda nas vendas perto
ção presidencial foi apertada, mas sem deixar de ser
de 7%, pior resultado dos últimos 12 anos.
democrática e mais blá, blá, blá.
Sobre dezembro, parte desse resultado se justifiNo setor de venda de veículos, a coisa também não
cou pela expectativa dos consumidores com o fim do
ficou tão boa, mas poderia ter sido pior, pois em dedesconto do IPI confirmado desde o dia 1º de janeiro
de 2015 e reajustes de 5% para 7% em veículos 1.0 e
zembro, surpreendendo muita gente, ocorreu o melhor
de 9% para 11% em veículos com motorização superior.
mês de venda de um ano que encerrou com emplaca-
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Para justificar a queda do ano, especialistas se concentram em relacionar a desaceleração da economia,
em que pese todo o esforço com feirões e descontos
que foram realizados pela indústria automobilística
durante o período.
O segmento de automóveis encerrou o ano com
-9,38%. É como se tivesse havido apenas 11 meses de
vendas, se comparado à média mensal de 2013.
Comerciais leves ficaram com desempenho positivo
de 1,39%. Caminhões e ônibus também mantiveram
seus índices negativos em média de 12% menos que
no ano anterior, enquanto o segmento de motos fechou
o ano com queda acumulada de 5,6%.
Estudos de institutos especializados em análises
do setor apontam, em sua grande maioria, cautela em
prever resultados para 2015. Explica-se: o setor reaje à
medida das ações diretas e indiretas que atuam sobre
ele, cuja intensidade não pode ser exatamente calculada, dada a impossibilidade de se relacionar fatores
econométricos com outros de condição especulativa e
de cunho comportamental de consumidor.

A nova equipe econômica deverá ditar os rumos
da nova expectativa do mercado de forma geral, acalmando os que acreditam em um ano com maiores dificuldades. Se isso ocorrer, a reação dos consumidores,
desejosos por novos veículos, pode transformar o interesse em desejo o que, em se tratando de estudos
da teoria mercadológica, leva à compra.
Lembrar que em dezembro o ministro Mantega, em
um de seus últimos atos, assinou e o governo editou
uma medida provisória liberando o montante de R$ 30
bilhões via BNDES exclusivos para financiamento de
bens de capital, parte deste montante, portanto, para
financiar a compra de caminhões, ônibus e tratores.
Cabe apenas um alerta: o esperado ajuste fiscal e
o aumento de impostos, além de um novo ciclo de
alta dos juros, vão dificultar o crescimento, sobretudo no primeiro trimestre do ano, onde se esperam
altas inflacionárias.
Não vamos nos antecipar e sair dizendo para todos
aquela máxima: “O Brasil só começa a funcionar depois
do carnaval”. Neste ano, será apenas após a Páscoa. É
esperar para ver.
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ANDAP NEWS

Reajuste da MVA-ST em vários Estados

E

m 1º de fevereiro, vários Estados adotaram a alíquota da MVA-ST (Margem de
Valor Agregado) vigente no Estado de São Paulo desde junho do ano passado.
Desta forma, o percentual de 71,78% passou a valer para o mercado de reposição
independente nos seguintes Estados:
ESTADOS PARTICIPANTES DO PROTOCOLO ICMS Nº 97/2010
Acre

Alagoas

Amapá

Bahia

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Roraima

Santa Catarina

Sergipe

Tocantins

Em razão da alteração, as operações interestaduais também terão a MVA-ST
reajustada para os seguintes percentuais:
ALÍQUOTA INTERNA DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO
17%

18%

19%

Alíquota Interestadual de 4%

98,69%

101,11%

103,59%

Alíquota Interestadual de 7%

92,48%

94,82%

97,23%

Alíquota Interestadual de 12%

82,13%

84,35%

86,63%

É importante ressaltar que a alteração da MVA-ST não implica novo levantamento
e recolhimento de diferença sobre o estoque já tributado. Especificamente no Estado
de Pernambuco, para os “substituídos” é previsto na legislação o recolhimento da
diferença da MVA-ST sobre o estoque.
Já o Estado de Minas Gerais ainda não implementou na sua legislação interna as
alterações previstas no Protocolo ICMS 103/2014, que elevam a MVA nas operações
com autopeças sujeitas ao regime de Substituição Tributária.
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Aprendendo com
erros alheios
Em O Mito do Governo Grátis,
Paulo Rabello de Castro
aponta lições para o Brasil
voltar a crescer

E

nganou-se quem pensou que 2014 ficaria marcado somente pelo retorno da Copa do Mundo
da FIFA ao Brasil, 64 anos após a trágica derrota
para o Uruguai, no Maracanã. Ao final do ano, o País
praticamente dividiu-se em dois: de um lado, aqueles
que apoiavam a eleição de um novo presidente, representado na figura do senador Aécio Neves (PSDB);
do outro, aqueles que desejavam a continuidade das
políticas adotadas por Dilma Rousseff (PT), num ciclo
de mais de uma década do mesmo partido, iniciado
em 2002 com Luis Inácio Lula da Silva.
Foi neste cenário que o advogado e economista
Paulo Rabello de Castro lançou o livro O Mito do Governo
Grátis – O mal das políticas econômicas ilusórias e as lições de
13 países para o Brasil mudar (Editora Edições de Janeiro,
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R$ 55). A obra apresenta um interessante ensaio a respeito de um assunto que dominou as mesas de discussões, e principalmente as redes sociais, logo após
o término das eleições que culminaram na vitória de
Dilma por uma apertada margem: investimentos em
políticas sociais.
Para abordar o tema, o economista disseca o conceito conhecido como governo grátis. De acordo com ele,
o governo grátis não mais é do que um mito, passível
de atingir qualquer país, seja ele desenvolvido ou não.
Como expressão de controle social, indica o autor, é o
ápice do ilusionismo político.
“O mito do governo grátis, aquele que promete
distribuir vantagens e ganhos para todos, sem custos
para ninguém, é o fenômeno político que está na raiz
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do declínio do vigor da economia brasileira e na estagnação do seu processo produtivo”, explica Castro logo
no início de sua obra.
Ao ler O Mito do Governo Grátis, especialmente após
as tumultuadas eleições presidenciais de 2014, é
inevitável recordar as discussões homéricas que se
produziram sobre o momento que a economia brasileira atravessava. Com o Produto Interno Bruto (PIB)
aquém do que previa o Banco Central, os índices de
confiança da indústria e dos consumidores em queda
e a inflação batendo no teto da meta estabelecida,
havia quem apostasse que o País entraria em 2015 em
recessão técnica.
Não demorou para que a discussão se voltasse
contra as políticas de cunho social e de transferência
de renda impulsionadas pelos governos petistas, a
exemplo do programa Bolsa Família. “O governo está
comprando os eleitores”, diziam alguns, “estamos sustentando desempregados”, bradavam outros.
Paulo Rabello de Castro, no entanto, eleva a discussão e apresenta exemplos de países cujas populações lucraram (e muito) com políticas que afastavam o
Estado do controle de tudo. Um dos objetivos é mostrar que os programas sociais devem ser destinados
a quem, de fato, precisa, evitando assim o aumento
considerável e insustentável do gasto público.
“As partes do livro que tratam do governo grátis no
Brasil e em várias nações importantes do planeta buscam elevar a consciência e a urgência de escaparmos
do estado de servidão atual”, escreve o autor em sua
obra. Dessa forma, Castro contextualiza diversas situações econômicas e políticas em países tão diversos
quanto distantes, não apenas geograficamente, como
também em outros indicadores sociais. O objetivo é
mostrar que todos os países são passíveis de sofrerem
os prejuízos do governo grátis e de, eventualmente,
superá-los.
Nas páginas do livro, o leitor encontrará gráficos, números e dados de fontes diversas para corroborar o que
escreve o economista. Assim, será possível conhecer os
efeitos de ações populistas na economia da Argentina,
um país classificado por Castro como o “Reino Mágico
do Governo Grátis”, onde crises periódicas assolam e
preocupam a população.

O Mito do Governo
Grátis – O mal das
políticas econômicas
ilusórias e as lições de
13 países para o Brasil
mudar (Editora Edições
de Janeiro, R$ 55).

A Venezuela, por sua vez, é apontada pelo autor
como um país em processo avançado de autodestruição, com forte desvalorização cambial, além de inflação
e gastos públicos fora de controle. Se a Grécia hoje
enfrenta as mazelas causadas por práticas econômicas
irresponsáveis, a Rússia sofre com as instabilidades
políticas e com a variação no preço das commodities. Já os
Estados Unidos são apontados como uma nação cujas
dívidas governamentais crescem a níveis assustadores, comprometendo os ganhos norte-americanos em
diversos setores. E a China tenta seguir em sua “marcha de retorno ao capitalismo”, sem deixar de lado as
tradições que tanto engrandecem o país.
Para não falar somente dos que sofrem atualmente com o governo grátis, Castro aborda os países que
conseguiram dar a volta por cima, livrando-se de práticas danosas à economia e, consequentemente, à população. Assim, o autor traz detalhes de experiências
enriquecedoras em Singapura, Suíça, Suécia, Canadá,
México, Chile e Colômbia. Sempre contextualizando os
exemplos com as características e o cenário brasileiro,
de modo a fazer o leitor entender porque o governo
grátis é, em suas palavras, um mal de políticas econômicas ilusórias. Vale a leitura.
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Pesquisa (PCCV – outubro 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 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)

out-14/
set-14 (%)

out-14/
out-13 (%)

ac. ano (%)

892.311

112,68

6,5

-1,6

1,7

6.359.360

89,79

3,8

-21,5

-17,0

264.553

113,54

10,8

-3,8

-1,3

2.446.548

88,41

1,2

-32,3

-23,5

35.232

99,47

6,0

-18,6

-13,7

410.460

80,99

4,8

-15,5

-13,3

Autopeças e acessórios

27.124

120,99

-4,0

18,8

-1,4

Concessionárias de veículos

81.362

111,78

14,4

-3,6

-11,6

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios

37.038

118,26

-0,4

16,5

1,4

177.134

96,64

6,4

-13,0

-13,8

40.800

106,82

12,3

-16,1

-4,2

Concessionárias de veículos

194.073

91,97

4,6

-12,6

-11,7

Autopeças e acessórios

110.381

116,87

3,4

7,3

16,2

Concessionárias de veículos

789.402

97,16

12,5

-9,2

-10,3

36.940

101,91

11,6

-0,1

11,6

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

209.430

91,77

1,8

-6,4

-1,9

38.808

155,70

2,2

-2,6

17,1

256.792

86,18

4,1

-13,5

-12,4

27.746

97,19

2,9

-2,0

1,4

200.441

75,45

4,7

-20,6

-11,2

40.701

128,94

5,1

-5,4

2,5

Concessionárias de veículos

84.223

86,09

6,6

-28,1

-23,7

Autopeças e acessórios

28.092

110,20

26,4

17,1

-11,0

254.982

81,48

-2,6

-11,9

-19,8

Concessionárias de veículos

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

17.678

98,66

16,0

7,5

-1,7

Concessionárias de veículos

67.591

81,74

-2,4

-29,1

-20,7

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

92.139

119,51

1,9

-0,1

3,5

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 outubro/2014 – valores em R$ mil
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Faturamento
real*

388.948

88,80

2,2

-17,6

-14,5

30.620

73,68

-0,5

-24,5

-14,4

176.720

89,39

2,5

-18,8

-19,9

32.546

121,01

2,6

-1,4

0,7

312.454

99,48

7,1

-5,6

-8,8

31.914

119,00

6,6

12,3

9,1

308.800

105,14

4,6

-3,9

-4,3
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Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação acumulada no ano

ago-14 (%)

set-14 (%)

out-14 (%)

ago-14 (%)

set-14 (%)

out-14 (%)

-8,8

-2,2

-1,6

2,7

2,1

1,7

-25,7

-14,0

-21,5

-16,8

-16,5

-17,0

-16,2

-11,0

-3,8

0,5

-1,0

-1,3

-33,4

-23,2

-32,3

-22,1

-22,3

-23,5

-23,9

-20,1

-18,6

-12,1

-13,0

-13,7

-23,7

-7,6

-15,5

-13,8

-13,1

-13,3

-0,3

28,3

18,8

-7,2

-3,5

-1,4

-20,5

-13,7

-3,6

-12,3

-12,5

-11,6

12,3

27,7

16,5

-3,3

-0,2

1,4

-21,7

-8,1

-13,0

-14,7

-13,9

-13,8

-20,0

-16,7

-16,1

-0,4

-2,5

-4,2

-20,3

-5,7

-12,6

-12,3

-11,6

-11,7

0,7

11,9

7,3

18,0

17,3

16,2

-20,4

-10,3

-9,2

-10,4

-10,4

-10,3

-12,7

-13,6

-0,1

16,5

12,9

11,6

-8,1

5,3

-6,4

-2,2

-1,3

-1,9

0,5

0,4

-2,6

23,3

20,1

17,1

-15,2

-9,4

-13,5

-12,7

-12,3

-12,4

-7,5

2,0

-2,0

1,8

1,8

1,4

-18,5

-10,0

-20,6

-10,0

-10,0

-11,2

-9,1

-0,5

-5,4

4,1

3,5

2,5

-30,2

-22,4

-28,1

-23,2

-23,1

-23,7

-1,0

13,2

17,1

-17,1

-14,2

-11,0

-22,1

10,9

-11,9

-24,3

-20,8

-19,8

-3,4

1,6

7,5

-3,3

-2,8

-1,7

-28,1

-13,9

-29,1

-20,3

-19,6

-20,7

0,2

6,7

-0,1

3,6

4,0

3,5

-19,6

-10,0

-17,6

-14,6

-14,1

-14,5

-25,5

-19,7

-24,5

-12,3

-13,1

-14,4

-23,3

-14,9

-18,8

-20,6

-20,0

-19,9

-4,1

2,8

-1,4

0,7

1,0

0,7

-14,4

-3,4

-5,6

-10,0

-9,2

-8,8

7,1

12,4

12,3

8,3

8,7

9,1

-15,8

3,9

-3,9

-5,4

-4,4

-4,3

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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Eventos – Shanghai

Automechanika Shanghai 2014
bate novos recordes

40

um incremento de 5% em sua área de exposição em
relação à mostra de 2013.
O número de expositores também cresceu (6%)
e nessa edição 4.906 empresas de 39 países estiveram presentes ao evento mostrando e vendendo
seus produtos.

Divulgação

Divulgação
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Automechanika Shanghai, que aconteceu de
9 a 12 de dezembro de 2014 no Novo Centro
Internacional de Exposições de Xangai, bateu
novos recordes.
Ocupando 220 mil m² distribuídos em 17 pavilhões
internos mais 10 pavilhões temporários externos, teve

O número de visitantes da feira também foi bastante expressivo e apresentou crescimento da ordem de
9% sobre a edição anterior. Os visitantes somaram mais
de 89.100 profissionais vindos de 143 países, o que
demonstra o poder de atração geoeconômico exercido
pela feira neste lado mundo.
Por número de visitantes, os países que mais presença marcaram foram, em primeiro lugar, Taiwan, seguido de Coreia do Sul, Rússia, Malásia, Turquia, Iran,
Estados Unidos, Índia, Japão e Tailândia.
Considerada a 2ª maior feira de aftermarket do mundo
(a 1ª continua a ser a Automechanika de Frankfurt), a

feira de Xangai já consolidou seu espaço como uma
das maiores e mais importantes feiras automotivas do
mundo. E ao examinarmos a origem de seus visitantes,
percebemos o poder de atração que ela exerce em
países da Ásia e do oriente médio, muitos deles em
franca expansão.
A próxima edição já tem data para acontecer: de 2
a 5 de dezembro de 2015.
Mais informações podem ser obtidas em www.automechanika-shanghai.com, ou através do e-mail info@
honkong.messefrankfurt.com.
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Redação

Lançamentos

NAKATA FAZ AMORTECEDORES PARA VEÍCULOS
DA FIAT
Nakata anunciou no início do ano mais seis itens
para a linha de suspensão dos veículos Grand Siena
e Palio Attractive e Essence, ampliando a cobertura oferecida a esses modelos. Atualmente, a empresa possui
uma linha de componentes para suspensão, transmissão,
freios e motor.
A Nakata pertence, desde 2004, à Affinia Automotiva,
companhia que conta também com as marcas Spicer e
Wix. Quem quiser mais informações sobre produtos de
qualquer uma das três marcas pode acessar www.affinia1.
com.br/informativo e verificar os catálogos eletrônicos
de peças. É possível tirar dúvidas também pela central de
atendimento da Affinia, no telefone 0800 707 80 22.

Divulgação
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FEDERAL-MOGUL LANÇA LINHA DE PASTILHAS DE FREIO STOP
Federal-Mogul, por meio da divisão Motorparts, anunciou o lançamento de uma ampla linha de pastilhas de
freio com a marca Stop, que atende automóveis e veículos comerciais leves e médios do Brasil. De acordo com
a empresa, são cerca de 500 aplicações para veículos de 25 marcas, tanto nacionais quanto importadas. As peças são
produzidas com composição semimetálica, o que facilita seu assentamento ao disco, proporcionando maior eficiência
desde as primeiras frenagens.
Segundo a supervisora de vendas da marca para a América
do Sul, Jaqueline Santos, a nova linha foi desenvolvida no
laboratório da empresa em ação conjunta com profissionais das redes de
distribuição e de assistência técnica.
Graças à tecnologia de pastilhas semimetálicas é possível ampliar a eficiência da frenagem, transmitindo
sensação de conforto e confiança
na ação do sistema. A nova
linha de pastilhas da Federal-Mogul tem distribuição em
todo o Brasil.
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DAYCO APRESENTA NOVIDADES PARA A REPOSIÇÃO
Dayco anunciou suas novidades para o mercado de reposição ainda no final do ano passado. Trata-se da nova linha de cilindros e
atuadores hidráulicos da marca, que atende a modelos da Fiat, GM
e Ford. Entre os cilindros, são dois os modelos lançados: mestre
e auxiliar. O primeiro é interligado ao pedal da embreagem e,
quando acionado, gera pressão hidráulica que é deslocada
através de tubulações de alta pressão. Já o funcionamento
do segundo provém da pressão hidráulica recebida
do cilindro mestre, que gera a movimentação do
êmbolo interno do cilindro e hastes, acionando o conjunto da embreagem.
O atuador hidráulico é integrado ao rolamento de embreagem e pode substituir o
cilindro auxiliar, as hastes e o garfo da embreagem, dependendo do projeto e da configuração
do veículo. É o atuador quem recebe a pressão hidráulica do
cilindro mestre e produz a movimentação mecânica do rolamento, acionando, assim, o conjunto da embreagem e facilitando o deslocamento
e as trocas de marchas do veículo.
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PASTILHAS DE FREIO PARA MOTOS DA TMD
TMD Friction anunciou seu primeiro lançamento de 2015 voltado ao mercado de reposição
para motocicletas. A empresa colocou à disposição
de seus consumidores pastilhas de freio Cobreq,
tanto dianteiras quanto traseiras, para os diversos
anos de fabricação de 170 modelos de motos.
Foram contempladas marcas como BMW, Aprilia,
Ducati, Husqvarna, KTM, MV Augusta, Triumph,
Honda, Suzuki, Dafra, Kawasaki e Yamaha.
As pastilhas têm capacidade de atender motos de qualquer cilindrada, sejam
elas nacionais ou importadas. Entre os
modelos que são atendidos pelo lançamento da TMD Friction, destaque para
a Kawasaki KX 80, a Suzuki GSX R600
e também a Honda CRB 1000 RR SP
(foto). As pastilhas traseiras atendem 78
modelos de motos das marcas Dafra,
Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph
e Yamaha.
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Flash

D

prometer a segurança e causar acidentes. Segundo Juliano
Caretta, coordenador de Treinamento Técnico da Monroe,
apesar de o carro andar em baixa velocidade, as constantes
frenagens podem prejudicar os itens de segurança, pois provocam transferência de peso e sobrecarregam freios, pneus,
molas e amortecedores.
“É recomendado fazer a revisão antes de qualquer viagem,
principalmente se o carro for submetido constantemente ao
trânsito intenso. Se os amortecedores não estiverem em bom
estado, o congestionamento aumentará consideravelmente
o desgaste prematuro de vários componentes, elevando os
riscos de acidentes”, afirmou.

CEO DA NGK VEM AO BRASIL E REFORÇA COMPROMISSOS COM O PAÍS

O

CEO e presidente mundial da NGK, Shinichi Odo, visitou
o Brasil no início do mês de fevereiro e encontrou-se
com o prefeito da cidade de Mogi das Cruzes (SP), Marco
Aurélio Bertaiolli, para falar sobre a importância estratégica do País para os negócios da companhia. Odo também
reforçou que a NGK seguirá investindo no desenvolvimento tecnológico e na produção de velas de ignição, cabos,
cerâmicas técnicas e revestimentos porcelanizados para o
mercado brasileiro.
Além de visitar a fábrica da empresa no País, o executivo,
que assumiu o cargo em 2011, aproveitou para conhecer
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CONGESTIONAMENTOS DE GRANDES CIDADES
ACENTUA O DESGASTE DOS VEÍCULOS
ados da Polícia Rodoviária de São Paulo em 2014 comprovaram aquilo que já é vivenciado por quem trafega
nas ruas da cidade. A imprudência dos condutores e a falta
de manutenção veicular são os principais causadores de acidentes na capital paulista. Um dos componentes do carro
que mais sofrem com os gigantescos congestionamentos
registrados na cidade é o amortecedor, um dos principais
itens de segurança veicular.
Devido aos congestionamentos diários, o desgaste dos
componentes da suspensão é acentuado, o que pode com-

o novo show-room de pastilhas da marca Super NGK,
no Tatuapé, bairro da Zona
Leste de São Paulo. Por
fim, Odo recebeu uma homenagem na Assembleia
Legislativa da cidade,
em iniciativa do deputado estadual Luiz Carlos Gondim
Teixeira. A NGK completou, em 2014, 55 anos de atuação no Brasil, onde conta com um quadro de mais de
1,3 mil colaboradores.

Cinto de segurança salva vidas.

Flash

R edação

no manuseio adequado de peças e desmontagem e montagem de motores”, avalia.
Ainda de acordo com a empresa, a aproximação com
escolas técnicas e universidades também é esperada para
que a disseminação e consolidação do conhecimento sejam
ampliadas. “A capacidade do Tech Center em P&D é muito
grande. Daí a iniciativa em aproximar a inovação dos mecânicos. Queremos mostrar que eles podem fazer parte destas
novas tecnologias, compartilhando nosso conhecimento
com o deles”, afirma Ricardo Abreu, diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento na Mahle.

BORGWARNER INICIA PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO EM NOVO CENTRO DE
ENGENHARIA
BorgWarner anunciou o início de suas atividades
de pesquisa e desenvolvimento no novo centro de
engenharia que inaugurou na cidade de Itatiba, interior
de São Paulo. A unidade tem 2 mil m² e um laboratório
que oferece recursos para as áreas de Engenharia de
Aplicação e Pesquisa e Desenvolvimento criarem novas
tecnologias para o mercado automotivo brasileiro.
Além disso, a planta de Itatiba inclui uma unidade
de produção para a criação de diversas tecnologias amigáveis ao meio ambiente e destinadas aos veículos de
passeio e comerciais. O centro conta também com dois
estandes de testes de motores para desenvolver e validar
novas tecnologias locais rapidamente.
“Com o nosso novo centro de engenharia na cidade de
Itatiba, estamos fortalecendo nossa posição como fornece-

dor líder em soluções avançadas de powertrain, projetadas
para melhorar a economia de combustível, reduzir as emissões e aumentar o desempenho”, afirma James R. Verrier,
presidente e CEO da BorgWarner.
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TECH CENTER DA MAHLE PASSA A ABRIGAR A
ESCOLA TÉCNICA EM MOTORES
esde o início deste ano o Tech Center da Mahle,
localizado em Jundiaí (SP), passou a abrigar a Escola
Técnica de Motores, já com 15 anos de história. Fundada
em São Bernardo do Campo, a Escola tem como missão
o compromisso de difundir conhecimento técnico como
metrologia, diagnóstico e calibração de motores, além de
práticas adequadas para montagem e desmontagem de
motores ciclo Otto, Diesel e motores para motocicletas.
Na segunda quinzena de janeiro, a Mahle recebeu convidados do setor para apresentar as instalações da Escola
no Tech Center, cujos treinamentos têm início em fevereiro.
Enrison Ladeia, gerente de Produto da empresa, afirma
que o projeto vem ao encontro da inovação e da continuação do processo tecnológico que tem início com o desenvolvimento de um novo produto. “Precisamos ter continuidade em todo o processo inovador, do desenvolvimento
à ponta, onde os distribuidores, as lojas de autopeças, retíficas e oficinas atuam. De nada adianta o investimento
em pesquisa e desenvolvimento se o trabalho se perder
na etapa final por falta de treinamento e conhecimento
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CONTINENTAL CONCLUI AQUISIÇÃO DA VEYANCE
TECHNOLOGIES
o final do mês de janeiro, a Continental anunciou que
havia concluído a aquisição da empresa norte-americana de borracha Veyance Technologies. A divulgação se deu
após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
no Brasil aprovar a transação sob condições. O volume total
do negócio é de 1,4 bilhão de euros, segundo informou a
empresa. “Com a integração da Veyance em nossa divisão
ContiTech, fortalecemos nossa posição nas áreas de tecnologia de borracha e materiais plásticos em todo o mundo.
Além disso, com esta aquisição, a Continental deu um passo
significativo na direção do objetivo estratégico de aumentar

ainda mais a participação de vendas na área industrial”, afirma
o presidente do Conselho Administrativo da Continental,
Elmar Degenhart.
Heinz-Gerhard Wente, membro do Conselho
Administrativo da Continental e CEO da Divisão ContiTech,
também enalteceu a conclusão do negócio e afirmou que a
fusão das empresas será “de grande valia” tanto para os funcionários quanto para os clientes. “A Veyance complementará
a ContiTech nos mercados onde nossa participação é muito
pequena”, avaliou. Além da ContiTech, a Continental tem hoje
outras quatro divisões: Chassis & Safety, Interior, Powertrain e
Pneus. Em 2014, o grupo, com cerca de 190.000 funcionários
em 49 países, faturou 34,5 bilhões de euros.

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG É INCORPORADA
À BOSCH
Grupo Bosch também anunciou novidades na composição de seus ativos no início deste ano. Em janeiro, o
grupo concluiu a aquisição da ZF Friedrichshafen AG na joint
venture que mantinha com a ZF Lenksysteme Gmbh (ZFLS).
Com isso, a empresa será incorporada como uma nova divisão, sob o nome de Robert Bosch Automotive Steering
GmbH. A identidade foi escolhida a partir de uma votação
entre os colaboradores da ZFLS.
Atualmente, a ZFLS está presente em 20 localidades, incluindo Europa, Estados Unidos e China. Além disso, a empresa mantém unidades fabris em importantes mercados

automotivos, como Índia, Brasil e Malásia. Em 2013, as vendas
da companhia registraram aproximadamente 4,1 bilhões de
euros, a partir do trabalho de 13 mil colaboradores. O Grupo
Bosch destaca que, com a aquisição, seus clientes poderão
se beneficiar com o aumento da gama de produtos e com o
investimento de P&D direcionado à criação de redes de componentes em sistemas completos controlados por software.
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