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Renato Giannini, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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SIMPLICIDADE É A 
PALAVRA DE ORDEM 

À
s vésperas da Automec, em um ano 

conturbado por conta da instabilidade 

nos cenários político e econômico, as 

empresas precisaram rever a forma de 

participar de feiras como esta, que é a maior da 

América Latina. A capa desta edição aborda o 

pré-evento, com dicas de como estar presente e 

expor produtos de uma forma viável, sem onerar 

os custos da empresa e trazendo atrativos para o 

público. Essa mudança de conceito já vem acon-

tecendo em diversos países. O foco dos estandes 

tem mudado muito, tornando mais funcional a 

maneira de expor, com o objetivo de atender o 

público e apresentar as novidades. 

Esta é a 12ª edição da Automec, que conta com 

mais de 1.200 expositores e diversas marcas, apre-

sentando os principais lançamentos para o mercado de reposição.

Nossa expectativa é que a feira, mais uma vez, surpreenda positivamente e gere 

bons resultados aos expositores, pois o mercado de reposição, de uma forma 

geral, acaba se atualizando com os lançamentos e as novas tecnologias.

Na seção Entrevista, o diretor comercial da distribuidora Jahu Borrachas Auto-

peças, Alcides Neto, conta a atuação da empresa que tem 52 anos de história e 

se especializou em componentes de borracha. De origem familiar, assim como 

outras distribuidoras, superou os desafios ao longo dos anos.

Procurando destacar temas de interesse, estamos à disposição para receber su-

gestões e dicas, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento do  setor. 

Boa leitura!
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De forma direta, mas com respostas fundamentadas, o diretor 
Comercial da Jahu Borrachas e Autopeças, Alcides Neto, falou para 
a revista Mercado Automotivo sobre diversas questões que têm 
permeado o setor automotivo nos últimos meses. Neto destacou 
a importância das empresas da área investirem em tecnologia 
e ressaltou que o que falta atualmente para essas companhias é 
disposição para inserir capital neste aspecto.

Com mais de 50 anos de atuação no mercado nacional, a Jahu tem 
sido reconhecida ultimamente como uma das principais empresas 
do setor de reposição. Parte disso, ressalta o diretor, está ligado 
diretamente à capacidade e à vontade da companhia em seguir 
aprimorando seu setor de tecnologia. Confira abaixo a íntegra da 
entrevista com o executivo.

Investimentos certeiros

10

Entrevista Redação



Mercado Automotivo – Este 
ano de 2015 começou de 
forma atribulada para diversos 
setores. Qual é a expectativa 
da Jahu para esta temporada 
no Brasil?
Alcides Neto – Nossas 
expectativas são para um ano 
extremamente conturbado. 
Inflação, aumentos de preços e 
aumento de impostos devem 
fazer parte deste cenário.

O dólar chegou neste início 
de ano ao maior patamar dos 
últimos 10 anos. Isso impacta 
os negócios da Jahu de alguma 
forma? O que fazer para 
superar esse cenário?
Impacta não só os negócios da 
Jahu, mas a economia como 
um todo. Produtos, insumos e 
serviços de alguma forma têm 
parte de seu custo atrelado ao 
dólar. Fora isso, nos produtos 
importados pela Jahu, o impacto 
é imediato. A contrapartida para 
nós é que já houve uma melhoria 
em nossas exportações.

A Jahu participa com frequência 
de grandes eventos do setor, 
como Automec, Autonor, entre 
outros. Qual é a importância  
de participar de encontros  
deste tipo?
A Jahu sempre fez questão de 
estar próxima de seus clientes e 
uma das maneiras de fazer isso 
é participando desses eventos. 
Se vale a pena ou não, é muito 
relativo e depende do objetivo 
pretendido. No nosso caso 
sim, vale a pena por termos um 
objetivo institucional e social.

Nos últimos anos a Jahu 
tem investindo pesado em 
tecnologia. Consequentemente, 
a empresa tem sido reconhecida 
constantemente como uma  
das melhores do setor. O senhor 
vê alguma relação nesses  
dois fatos?
Sim. Para se manter em 
posição de destaque no setor 
é imprescindível estarmos 
atualizados com tecnologia de 
ponta. São desde equipamentos 
para logística, comunicação, ERP, 
WMS e internet até softwares 
para atender as complexas 
exigências fiscais  
e tributárias. Todo este 
investimento acaba sendo 
reconhecido por nossos clientes 
e fornecedores que recebem um 
atendimento diferenciado.

Em sua opinião, o setor de 
autopeças ainda é carente de 
tecnologia? Por quê?

Acho que não. A tecnologia 
existe. O que falta é a 
disposição em querer investir 
nela. E isso é mais notado nas 
oficinas mecânicas que sofrem 
com a necessidade de estar 
atualizada com informações 
e equipamentos para 
diagnóstico e manutenção  
dos veículos, mas enfrentam 
os altos custos para a  
sua aquisição. 

A Jahu comemorou 50 
anos em 2013. Qual a 
importância da marca para 
a empresa? É difícil chegar a 
este marco num país como 
o Brasil, no qual muitos 

empreendimentos fecham as 
portas nos primeiros cinco anos?
Completar 50 anos foi muito 
gratificante e é importante, pois 
comprova que estávamos e 
continuamos no caminho certo. 
Em um país como este, tem que 
se ter muito foco, perseverança, 
persistência, paciência, 
flexibilidade e seriedade para 
superar os constantes desafios 
que nos são impostos, o que com 
certeza não é fácil.

A Jahu criou em 1996 a Jahu 
Import para atender veículos 
importados. Essa divisão da 
empresa existe ainda hoje? Qual 
é o balanço que o senhor pode 
fazer dessa iniciativa?
A Jahu Import deu início ao nosso 
departamento de Comércio 
Exterior. Contribuiu muito 
para o desenvolvimento desta 
área, que hoje é responsável 
por nossas exportações e pelo 

        Seja pelo 
crescimento da frota, 
pela conscientização 
sobre a manutenção 
dos veículos ou pela 
melhoria dos serviços 
prestados pelas oficinas 
independentes, nosso 
mercado vem ano a ano 
se consolidando.
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desenvolvimento de novos 
produtos e fornecedores em 
outros países. Assim, podemos 
oferecer uma ampla gama de 
peças para veículos importados.

A frota brasileira tem hoje uma 
infinidade de marcas, veículos, 
modelos etc. Num cenário como 
este, o distribuidor deve se 
especializar em determinado 
segmento de autopeças ou 
deve buscar cada vez mais a 
ampliação de seu portfólio?
Acho que o maior problema 
enfrentado pelos distribuidores 
com referência a diversidade de 
marcas e modelos de veículos 
é quanto ao espaço físico. 
Para se ter tudo para todos os 

veículos é impossível. Exigiria 

galpões enormes e investimento 

altíssimo em estoque. Sendo 

assim, cabe a cada distribuidor 

optar por trabalhar com linhas de 

produtos ou tipo de veículos.

O senhor considera que o 
setor de autopeças ainda tem 
considerável espaço para crescer 
no Brasil? De que forma?
Espaço existe. Seja pelo 

crescimento da frota, pela 

conscientização sobre a 

manutenção dos veículos ou pela 

melhoria dos serviços prestados 

pelas oficinas independentes, 

nosso mercado vem ano a ano  

se consolidando.

Faltam incentivos do governo ao 
setor de autopeças?
Sim. E o melhor incentivo seria a 
desoneração da carga tributária 
do setor e a simplificação para 
pagamentos dos tributos.

O que pesa mais para as empresas 
do setor atualmente: os impostos 
ou a concorrência com produtos 
importados? Por quê?
Com certeza os impostos. A 
concorrência com produtos 
importados é consequência da 
elevada carga tributária que 
torna os preços dos produtos 
nacionais mais elevados. Ou seja, 
se os impostos fossem menores, 
a concorrência com os produtos 
importados seria muito menor. 

Entrevista Redação
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Entre os dias 7 a 11 de abril 
acontece a 12ª edição da Automec 
– Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços –, no pa-
vilhão de exposições do Anhembi. 
Bienal, o evento recebeu em 2013 
mais de 70 mil visitantes, que pu-
deram conferir novidades de 1.209 
marcas, nacionais e internacionais. 
Trata-se de uma ótima oportunida-
de para prospectar novos negócios, 
expor sua marca e garantir pre-
sença em uma feira que recebeu, 
em sua última edição, empresas  
de 69 países. 

O Brasil, no entanto, não vive 
um momento glorioso do ponto 
de vista econômico e político. O 
cenário tem se refletido, obvia-
mente, na maneira como o País é 
visto no exterior. Se antes éramos 
identificados como uma nação em 
plena ascensão, com alta nos índi-
ces econômicos e sociais e redução 
das desigualdades, atualmente os 

investidores estrangeiros enxergam 
o País com receio. Diante deste 
panorama, por que e como parti-
cipar de eventos grandiosos como 
a Automec?

Uma das respostas está na sus-
tentabilidade. Promover uma par-
ticipação sustentável em eventos 
deste tipo significa explorar ao má-
ximo a oportunidade que sua marca 
terá para aparecer em meio a tantos 
outros concorrentes. A primeira coi-
sa que se pensa quando se obser-
va os números da Automec (1.209 
marcas, 69 países) é: como chamar 
a atenção para o seu estande? A 
resposta mais óbvia seria estruturar 
uma verdadeira loja de luxo, com 
diversos brindes, espaçosa, moder-
na, impecável.

O investimento que este tipo 
de estratégia requer das empresas, 
no entanto, é muito alto. As com-
panhias acabam comprometendo 
seu orçamento anual somente para 

aparecer com grande destaque em 
eventos como a Automec. Quando 
os resultados financeiros não che-
gam diretamente, no entanto, a 
direção da empresa se frustra e 
acaba, inclusive, cancelando sua 
participação nas próximas edições.

O que poucos entendem é que, 
nesses casos, vale o velho ditado 
popular: menos é mais. Não, não 
estamos sugerindo que sua em-
presa leve uma cadeira e um cai-
xote para expor na Automec ou nas 
demais feiras do setor. Ao contrá-
rio. Monte seu estande, leve seus 
produtos e serviços, mas foque  
no conteúdo.

Os estandes têm seguido uma 
tendência de sobriedade, com es-
paços e objetos discretos e elegan-
tes. O objetivo é atrair os visitantes 
pelo o que, de fato, você oferece. 
A partir do momento em que ele 
entra em seu espaço de relaciona-
mento, é possível acomodá-lo e 

Automec: como participar de 
forma sustentável?
Eventos deste porte requerem planejamento das empresas a fim  
de evitar desperdícios de dinheiro, tempo e equipe

Capa Redação
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apresentar da melhor forma possí-
vel o que você tem a oferecer. 

Você pode oferecer um brinde? 
Claro que sim, mas ele deve ser 
algo que faz parte de sua apresen-
tação. Caso contrário, sua empresa  
atrairá apenas aquele tipo de visi-
tante que sai da feira com dezenas 
de sacolas, kits, folders, entre ou-
tras coisas, mas que, ao final, acaba 
não dando importância para nada 
em especial.

Um dos segredos para garantir o 
sucesso em feiras como a Automec 
é evitar o “desespero”. Por vezes, 
o investimento feito pela empresa 
para se fazer presente ali é tão alto 
que seus representantes acabam 
adotando técnicas de intimidação 
para tentar fechar negócios. Ao in-
vés de atrair, acabam afugentando 
os visitantes.

Faça diferente! Entenda a fei-
ra como uma oportunidade. Uma 
oportunidade não apenas de ven-
der, mas também de conhecer no-
vos produtos, marcas, serviços e, 
principalmente, potenciais parce-
rias. Se sua empresa estiver estri-
tamente focada somente em seu 
estande, dificilmente perceberá 
que, no espaço ao lado, poderia 
encontrar uma companhia ou al-
guém que complementaria o que 
a sua oferece.

Trata-se de um dos pilares da 
participação saudável em feiras 
como a Automec, que muitos ex-
positores acabam esquecendo: o 
networking. “Fazer networking” 
não significa distribuir e receber 
cartões. Não, é algo muito mais 
complexo  que isso. Networking 
significa estabelecer uma rede 
de relacionamentos que poderão 
lhe auxiliar de alguma forma em 
seu negócio e cujos benefícios 
podem não aparecer logo nos  
primeiros contatos. 

A ansiedade por novos negócios 
só fará com que você conheça su-
perficialmente os demais exposi-
tores e visitantes da feira. Busque 
entender quais são os produtos e 
serviços oferecidos, seus objeti-
vos para participar do evento bem 
como suas necessidades de negó-
cio. A partir daí, procure entender 
se sua empresa pode, já naquele 
momento, oferecer algo neste re-
lacionamento comercial. Se não for 
possível, não “descarte” o contato. 
Deixe seus contatos organizados de 
modo que possa recorrer a eles de 
forma rápida e precisa futuramente.

OPORTUNIDADES À VISTA
O momento para o Brasil é de cri-
se, conforme já exposto. É na crise, 
no entanto, que as oportunidades 

costumam aparecer, tornando-se vi-
toriosos aqueles que sabem aprovei-
tar esses momentos. O empresário 
brasileiro Abílio Diniz, presidente do 
Conselho de Administração da BRF, 
com fortuna estimada em US$ 3,7 bi-
lhões, costuma dizer que períodos 
de crise são extraordinários para mar-
cas menos conhecidas. “Enquanto 
elas ganham terreno, as líderes  
perdem”, completa.

A expectativa da própria organi-
zação da Automec é que o programa 
Inovar-Auto  movimentará de forma 
positiva o setor de autopeças nos 
próximos anos. O regime do governo 
federal tem o objetivo de estimular a 
indústria automobilística nacional e 
a previsão, de acordo com o próprio 
Inovar-Auto, é que os investimentos 
do setor passem de R$ 50 bilhões.

“O Brasil está em sétimo lugar en-
tre os países que mais produzem ve-
ículos. Para continuar nessa posição 
é preciso estimular o mercado, gerar 
bons negócios. É esse um dos princi-
pais objetivos da Automec. Para isso, 
contamos com os maiores players do 
mercado, público formado principal-
mente por tomadores de decisão, e 
trazemos grandes novidades, além 
de conteúdo com os assuntos mais 
relevantes do setor”, afirma João 
Paulo Picolo, diretor do evento.

A 12ª edição espera receber no-
vamente mais de 70 mil visitantes, 
que poderão conferir as novidades 
do setor em quatro categorias: Peças 
e Sistemas (motor, escape, eixos, di-
reção, freios, rodas, amortecedores, 
peças metálicas, peças montadas, ja-
nelas, para-choques, telhados de do-
bramento, roods conversível, cober-
turas panorâmicas, ar-condicionado, 
rádios, instrumentos, airbags, tam-
pões, cadeiras, aquecimento, ajus-
tadores elétricos, telemóveis, filtros 
para interior, antenas, navegação, 
telemática, DVD, elétrico, bateria, 

Divulgação
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faróis, cabos, chicotes, unidades de 
controle, sistemas de ônibus, sis-
temas de assistência ao condutor, 
elementos de fixação, linha de ali-
mentos, anéis de vedação de rola-
mentos, rolos, peças de reposição, 
reparos, restauração, híbrida e gás); 
Reparação e Manutenção (equipa-
mentos e ferramentas, prevenção 
de corrosão e pintura, reboque de 
serviço, auxílio-acidente e serviços 
móveis, eliminação de resíduos e 
reciclagem e reboque para car-
ros); Acessórios (acessórios para 
automóveis em geral, sistemas de 
desempenho, aprimoramento de 
design, óptica, opções e conver-
sões, rodas, pneus e juntas); e TI 
e Gestão (concessão de planeja-
mento e construção, concessio-
nárias financeiras e sistemas de  
gestão Dealer).

A Automec conta com o apoio 
do Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças) e co-
-apoio da Associação Nacional 
dos Distribuidores de Autopeças 
(Andap), Sindicato do Comércio 
Atacadista, Importador, Expor-
tador e Distribuidor de Peças, 
Rolamentos, Acessórios e Com-
ponentes para Indústria e para 
Veículos do Estado de São Paulo 
(Sicap), Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios 
de Veículos do Estado de São 
Paulo (Sincopeças) e Sindicato da 
Indústria de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de São 
Paulo (Sindirepa).

EXPECTATIVA
Se diversos setores da economia 
são pessimistas em relação ao 
ambiente de negócios dos próxi-
mos semestres, eventos como a 
Automec podem renovar o fôlego 
dos participantes, promovendo 
uma troca saudável de experiên-

cias e inovações. Elias Mufarej, 
coordenador do GMA (Grupo da 
Manutenção Automotiva) e conse-
lheiro do Sindipeças para o merca-
do de reposição, diz ter a expecta-
tiva de que esta seja a melhor edi-
ção da Automec, “a mais completa 
e mais bem distribuída” até agora.

“Estamos vivendo um momen-
to em que é necessário recuperar 
as atividades e colocar o Brasil de 
volta ao hall dos mais importantes 
do setor. Para 2015 queremos um 
evento ‘padrão FIFA’”, completa 
Mufarej, em referência às deman-
das populares ao governo federal, 
surgidas com mais força às véspe-
ras da Copa das Confederações 
FIFA de 2013 no Brasil.

Uma das novidades da feira diz 
respeito justamente ao reconheci-
mento das inovações das empresas 
participantes. Por meio do “Prêmio 
Automec Inovação”, cada expositor 
poderá indicar até três lançamen-
tos que serão avaliados por uma 
comissão formada pela organização 
do evento e entidades ligadas ao 
setor. Os produtos premiados re-
ceberão o selo “Inovação Automec” 
e serão expostos nas vitrines  
de lançamentos.

Além disso, vale citar a II Oficina 
Modelo, que apresentará o concei-
to de uma oficina mecânica em fun-
cionamento, com tecnologia e ser-
viços avançados para os setores de 
reparação e manutenção automoti-
va. De acordo com a organização da 
Automec, um dos objetivos da edi-
ção de 2015 da feira é reforçar todo 
o trabalho da indústria que existe 
por trás do automóvel já finalizado.

Espaço haverá, mas, conforme 
já exposto, é necessário atentar-se 
especialmente ao conteúdo do que 
será oferecido para não ser apenas 
“mais um” no meio da feira. Se você 
decidiu participar do evento é por-
que tem algo a mostrar, algo que 

merece ser compartilhado ou ven-
dido. Para isso, pense com calma e 
de forma estratégica em como irá 
apresentar suas novidades. Diante 
de estandes que mais parecem co-
berturas de apartamentos de luxo, 
com luzes e pirotecnia, uma boa 
conversa “olho no olho” pode ser o 
diferencial da sua marca.

Confira a seguir algumas orienta-
ções para que sua participação em 
eventos desse tipo seja proveitosa:

• Aposte no treinamento de seus 
fornecedores. Eles serão sua voz 
no evento e precisam receber 
orientação sobre como proceder 
em diversas situações.

• Apesar da correria em determina-
dos momentos, mantenha sempre 
o estande arrumado e organizado.

• Evite a exposição de material visu-
al em excesso, como banners, im-
pressões etc. Caso contrário, os vi-
sitantes podem se distrair durante 
as conversas de relacionamento.

• Tenha um discurso inicial curto e 
na “ponta da língua”. O visitante 
pode estar cansado e sem tempo, 
mas é essencial que você deixe 
claro quais são seus destaques e 
mensagens-chave.

• Tenha em mãos informações sobre 
o perfil e a quantidade dos visi-
tantes da última edição do even-
to. Assim você evita, por exemplo, 
levar representantes em excesso 
para o local.

• Cuidado com o investimento feito 
nesse tipo de evento. O exagero 
no montante investido em uma 
única jogada poderá prejudicar 
suas ações de marketing e rela-
cionamento num futuro próximo.

Tenha paciência! Participar de 
feiras desse tipo é extremamente 
importante, mas não significa que 
você  sairá de lá com milhões em 
contratos já fechados. O retorno, 
muitas vezes, não é imediato. 

Capa Redação
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A demanda de cabos de vela no 
segmento da reposição
Estima-se que serão consumidos 6,7 milhões de jogos em 2015

Para muitos, apenas um fio de cobre que tem por 
missão conduzir a corrente elétrica gerada da 
bobina até as velas para que estas produzam a 

faísca que resultará na explosão do combustível depo-
sitado na câmara do cilindro do motor.

Dois tipos de cabos de ignição são mais comuns de 
serem encontrados no mercado, ambos com a finalida-
de de suprimir os ruídos do sistema, que interferem 
em equipamentos eletrônicos e são perceptíveis no 
som do carro, por exemplo.

O primeiro tipo possui o sistema supressivo no 
cabo. O segundo, o sistema supressivo está alojado 
no terminal do cabo. Não são intercambiáveis, segundo 
técnicos especialistas dos fabricantes, ou seja, cada um 
dos tipos foi definido pelas montadoras para equipar 
um modelo de veículo e assim deve ser.

Algumas montadoras sugerem a troca dos cabos de 
ignição a cada 60.000 km. Como a quilometragem média 
anual rodada por automóveis está perto de 15.000 km, 
significa que os cabos têm vida média perto de 4 anos. 
Já para comerciais leves movidos a gasolina e bicom-
bustível esse prazo é menor, uma vez que rodam bem 
mais no mesmo tempo.

Pesquisas de comportamento de troca de peças 
realizadas recentemente pela Audamec apontaram que 
a prática na recomendação dos aplicadores é sugerir a 
substituição de cabos de ignição em média a cada duas 
substituições do jogo de velas. Claro, se nada for cons-

MERCADO DEMANDANTE DE CABOS DE IGNIÇÃO

REPOSIÇÃO NACIONAL 

SEGMENTO 2015 2016 2017

Automóveis 4.600.000 4.900.000 5.250.000

Comerciais leves 2.100.000 2.280.000 2.500.000

Total da demanda 6.700.000 7.180.000 7.750.000

Variação % a.a. + 6,8 + 7,2 + 7,9

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. 

tatado durante a avaliação do conjunto no momento 
da revisão nos períodos regulares.

O sistema de cálculo da Audamec Marketing es-
tima a demanda de cabos de ignição nos seguintes  
volumes anuais: 

Tecnologia SéRgio duque
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Cenário nebuloso
Medidas econômicas de Dilma Rousseff geram incertezas na 
população e na indústria no início do segundo mandato

No último dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, a presidente Dilma Rousseff veio a 
público em rede nacional de televisão e rá-

dio para falar aos brasileiros. Quem parou para escutar 
as palavras da executiva imaginou inicialmente que o 
espaço seria utilizado para um destes assuntos: uma 
mensagem ao público feminino ou um posicionamento 
a respeito da lista com os nomes de diversos parlamen-
tares que serão julgados no âmbito da Operação Lava 
Jato, que investiga denúncias de suborno na Petrobras.

Nem um, nem outro. A presidente pediu calma aos 
brasileiros e afirmou que as medidas econômicas que 
estão sendo adotadas neste início de segundo mandato 

têm o objetivo de fazer o País crescer. O Brasil, de fato, 
inflamou-se. Em doze capitais registrou-se protestos 
de cidadãos que foram às suas sacadas e janelas para 
vaiar e ofender Dilma durante seu discurso. Diante 
deste cenário, a revista Mercado Automotivo consul-
tou o professor Antônio Jorge Martins, coordenador do 
MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia 
Automotiva da Fundação Getúlio Vargas, para analisar, 
de forma geral, o turbulento cenário econômico que o 
País atravessa e as consequências para a indústria local.

Segundo Martins, são dois os fatores de ordem 
macroeconômica que têm influenciado negativamen-
te o desempenho da economia brasileira neste se-
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gundo mandato de Dilma Rousseff: a queda nos ín-
dices de confiança e o endividamento da sociedade  
como um todo.

“Quando você tem um índice de confiança deca-
dente, como temos visto ao longo dos últimos meses, 
a reação da sociedade como um todo é impactada. 
Se olharmos, na prática, os grandes setores que hoje 
estão com problemas são o imobiliário e o automoti-
vo”, destaca o professor. Quanto ao endividamento, 
Martins explica que é necessário retornar ao cenário de 
explosão da crise internacional de 2008 em países da 
Europa e também nos Estados Unidos para entender 
suas causas e avaliar suas consequências.

“Houve uma interferência governamental no senti-
do de, por meio do fator emocional, liberar mais cré-
dito e minimizar o impacto de uma crise internacional. 
De maneira geral, o grande crescimento do mercado 
automotivo (nessa época) se deu através do endivida-
mento das famílias. Cerca de 65% das compras de au-
tomóveis se dão através de endividamento. Os bancos 
começaram, inclusive, a liberar depósitos compulsórios 
desde o final do ano passado tentando estimular o se-
tor automotivo, o que não aconteceu exatamente por 
conta do elevado endividamento das famílias como um  
todo”, completou.

Martins explica que esse sistema de promoção do 
endividamento das famílias teve como principal conse-
quência o esgotamento de um modelo de crescimento. 
“Tivemos um crescimento da dívida em torno de 32% 
para cerca de 56% do PIB. Foi o crescimento do endivi-
damento geral (de famílias, empresas, pessoas jurídi-
cas) que alimentou sobremaneira a economia”, afirma.

De fato, nos últimos anos o brasileiro consumiu 
muito. Trocou de carro, financiou imóveis, comprou 
aparelhos eletrônicos mais modernos, viajou de avião 
pela primeira vez e chegou, inclusive, a se aventurar 
para fora do País. O auge desse momento brasileiro 
foi justamente no período em que a crise econômica 
internacional mostrou-se mais forte, em 2008 e 2009. Os 
especialistas apontam que foi justamente o mercado 
interno brasileiro, aliado à alta no preço das commo-
dities (principal produto de exportação do País), que 
nos ajudou a enfrentar aqueles anos em que diversas 
nações tiveram de conviver com a recessão.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2007 
alcançou alta de 6,1% em relação ao ano anterior. Nos 
dois anos seguintes, o índice foi de +5,2% (2008) e -0,3% 
(2009). Ainda assim, em 2010, o País cresceu incríveis 
7,5%, ascendendo à sétima posição entre as economias 

mundiais e posteriormente chegando ao sexto lugar. 
Tudo (ao menos quase tudo) projetava uma época de 
ouro para o Brasil, com baixo índice de desemprego, 
aumento do salário mínimo e menor índice de pobreza.

Pouco tempo depois, o País volta a enfrentar difi-
culdades, patina para não entrar em recessão, sofre 
com a inflação acima da meta estabelecida e vê o de-
semprego aumentar levemente. O que aconteceu e 
como reverter esse quadro? Para Martins, as respostas 
passam pelo aumento da produtividade no trabalho.

“Hoje se exige uma produtividade mais elevada 
até porque as pessoas não veem um crescimento tão 
grande em sua renda como no passado. Por isso que 
hoje se fala de aumento da produtividade, que supos-
tamente tenderia a reduzir os preços, nominalmente ou 
em termos reais. Essa é a grande base que vai suportar 
o crescimento da economia nos próximos anos”, explica 
o coordenador.

GRAU DE INVESTIMENTO
Outro ponto destacado por Antônio Jorge Martins é o 
chamado grau de investimento do País nas agências 
de classificação de risco. No início de fevereiro, a Fitch 
rebaixou a nota de crédito da Petrobras, o que fez com 
que a companhia perdesse o seu grau de investimento. 
Com isso, a empresa terá mais dificuldades a partir 
de agora para captar recursos no exterior, já que tem 
grau especulativo em seu rating da dívida em moeda 
estrangeira.

À época, muitos analistas de mercado demonstra-
ram preocupação com a possibilidade de a nota do 
Brasil ser afetada pelo rebaixamento da Petrobras, fa-
zendo com que o País também perdesse seu grau de 
investimento (investment grade).

Para Martins, este seria o pior cenário para o País 
neste momento. “Uma má qualificação de risco penaliza 
País, empresas e pessoas. Não vejo outra solução para 
o Brasil que não seja manter esse grau de investimento, 
até como forma de ter recursos de fundos e fundações 
estrangeiras aqui no país para bancar investimentos 
de longa maturação, tais como os de infraestrutura. [...] 
É por isso que a área econômica do governo entrou 
[no segundo mandato], de imediato, falando logo em 
reverter o déficit primário que ocorreu em 2014 para 
um superávit primário de 1,4% do PIB. Esse é o grande 
chamariz para que você, como País, possa transparecer 
aos agentes externos que está com suas contas em 
ordem”, completa. 
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A demanda de autopeças na 
região Metropolitana de Curitiba

Com população estimada de 3,6 milhões de ha-
bitantes, a segunda mais populosa do Sul e a 
oitava do Brasil, a mesorregião metropolitana 

de Curitiba se configura como a de maior participação 
na economia do Paraná, não só por abranger a região 
da capital paranaense, onde se concentram as maio-
res atividades econômicas e financeiras do Estado, 
mas também por dela participar a região do porto de 
Paranaguá, um dos mais importantes complexos por-
tuários do País.

A frota local é estimada em 2,145 milhões de veí-
culos, o que resulta em média de 2,2 habitantes por 
veículo, abaixo da média nacional, que é de 3,1 habi-
tantes por veículo.

Segundo o IBGE, são 37 municípios integrados em 
5 microrregiões que abrangem 22.823,7 km2 sendo os 
principais: Curitiba (2,0 milhões de habitantes), São 
José dos Pinhais (290 mil), Paranaguá (147 mil) e Rio 
Negro (32 mil). 

A frota circulante na mesorregião metropolitana 
de Curitiba, segundo dados ajustados pela Audamec 
Marketing e baseados na estatística do Denatran, em 
2015 tem a seguinte distribuição:

Estima-se que a mesorregião metropolitana de 
Curitiba gerará negócios em valor de PIB de R$ 150 
bilhões e demanda de R$ 160 milhões em autopeças e 
serviços de reparação mecânica, equivalentes a 2,771% 
do consumo nacional.

Cabe o registro de que os gastos gerais com veículos 
inclui combustível, documentação, lavagem, seguro, 
pneus e acessórios, além de autopeças e serviços que 
no quadro são mostrados separadamente, mas extraí-
dos da coluna total geral.

SEGMENTO DA FROTA QUANTIDADE % BRASIL

Automóveis 1.068.606 3,4245

Comerciais leves 254.987 3,0221

Caminhões 67.099 3,3349

Ônibus 11.908 2,2908

Motos 217.522 1,5275

Tratores 8.399 1,0824

Implementos rodov. 20.631 4,0288

Total 1.649.152 2,8483

Geomarketing SéRgio duque
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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 micror-

MESORREGIÃO: METROPOLITANA DE CURITIBA

Índice Potencial de Demanda de Autopeças da Região  
em Relação Total Brasil

Calculado 2014 Previsto 2015

2,81% 2,78%

GASTOS COM VEÍCULO PRÓPRIO

Classes Sociais Total Geral Gastos com Peças Gastos com Serviços

Classe A1  R$ 60.066.075,17  R$ 900.991,13  R$ 450.495,56

Classe A2  R$ 700.865.055,01  R$ 14.017.301,10  R$ 7.008.650,55

Classe B1  R$ 1.282.192.274,05  R$ 38.465.768,22  R$ 19.232.884,11

Classe B2  R$ 1.021.927.607,74  R$ 28.103.009,21  R$ 14.102.600,99

Classe C1  R$ 560.628.424,50  R$ 14.015.710,61  R$ 7.007.855,31

Classe C2  R$ 228.124.987,97  R$ 5.132.812,23  R$ 2.577.812,36

Classe D  R$ 50.893.822,72  R$ 1.017.876,45  R$ 508.938,23

Classe E  R$ 877.324,33  R$ 13.159,86  R$ 6.579,93

Total Geral  R$ 2.883.648.297,44  R$ 101.666.628,81  R$ 50.895.817,04 

regiões 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.  
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A previsão de venda de  
veículos novos em 2015

Desde os últimos meses de 2014 
já havia a expectativa de que a 
venda de veículos novos para 

2015 não seria boa. Em janeiro pas-
sado a própria Anfavea – Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores – já acenava com previsão 
moderada de crescimento, próximo de 
2%, em relação ao ano de 2014, que en-
cerrou com emplacamento de 4,9 mi-
lhões de unidades (incluindo motos).

O presidente da Anfavea, Luiz Moan, 
durante a divulgação dos resultados do 
fechamento do primeiro bimestre de 
2015, sugeriu: “Vamos esperar passar 
março para avaliar melhor. A revisão das 
projeções será divulgada no início de 
abril. No entanto, estimamos que será 
muito menor do que havíamos previsto 
e trará também mudanças extremamente significativas 
para produção e exportações”.

Especialistas explicam que os fatores que contri-
buíram para estes números ruins de vendas e em-
placamento neste início de ano foram: (1) o feriado 
de carnaval, que desta vez foi em fevereiro e não em 
março, como no ano passado; (2) o efeito do aumento 
da alíquota do IPI; (3) a restrição de crédito, com maior 
seletividade; e (4) o baixo nível de confiança do con-
sumidor diante do cenário de ajuste fiscal pelo qual o 
País está passando.

Percebe-se aí que em verdade nada de novo ocor-
reu para justificar o resultado senão as mesmas razões 
de meses anteriores.

Automóveis e comerciais leves tiveram recuo de 

22,5% nas vendas em relação ao mesmo período de 
2014, enquanto no segmento de caminhões a queda foi 
de 39,0% e no de ônibus a redução atingiu 19,2%. Foi o 
pior bimestre de vendas acumuladas em início de ano 
desde 2006, ou seja, dos últimos 9 anos.

O esperado ajuste fiscal e o aumento de impostos, além 
de um novo ciclo de alta dos juros, vão dificultar o cresci-
mento sobretudo no primeiro trimestre do ano, onde se 
esperam altas inflacionárias. 

Para a Anfavea, apenas no segundo semestre ha-
verá reversão nesta tendência, situação que, segundo 
seu presidente, está sendo reavaliada e será alvo de 
confirmação apenas em abril. Assim como apontavam 
as tendências dos estudos da Audamec Marketing e 
Pesquisa, registrados em nossa edição anterior. 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

SEGMENTO
ACUMULADO JAN-FEV

% VAR.
PREVISÃO 

20152015 2014

Automóveis 356.020 459.592 - 22,5  ▼ 2.500.000

Comerciais Leves 66.697 86.049 - 22,5 ▼ 800.000

Caminhões 12.848 21.079 - 39,0 ▼ 120.000

Ônibus 4.197 5.198 - 19,2 ▼ 35.000

Máquinas Agrícolas 6.747 8.618 - 21,7 ▼ 60.000

Implementos Rodov. 4.330 9.526 - 54,5 ▼ 60.000

Motos 202.435 253.163 - 20,3 ▼ 1.450.000

Total 653.274 843.225  - 22,5 ▼ 5.025.000

Fonte: Licenciamento acumulado Fenabrave. Máquinas agrícolas apenas para referência, uma vez que 
não há emplacamento. Previsão 2015, estudos Audamec Marketing.

Estatísticas SéRgio duque
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Vivemos tempos de pressa. Quatro anos já são 
tomados como uma verdadeira eternidade, 
apesar de, historicamente, representarem uma 

ínfima fração de tempo. Para o mercado editorial (e 
para diversos outros segmentos), quatro anos é tempo 
suficiente para considerar algo ultrapassado, defasado 
e intelectualmente superado. O livro Saga Brasileira (476 
páginas, Editora Record, R$ 49,90), no entanto, foge a 
essa regra e se mostra, ainda em 2015, extremamente 
atual e importante para entender o cenário econômico 
e político que o Brasil atravessa.

Lançado em 2011 pela jornalista Miriam Leitão, o 
livro traça uma análise econômica do Brasil através da 
trajetória monetária do País até que o real fosse final-
mente implantado na década de 1990. Miriam adota 
em sua obra o mesmo tom que utiliza em suas colunas 
diárias, tanto em jornais impressos como em seu blog, 
fugindo do chamado “economês”, o “idioma” que de 
tão técnico acaba por se tornar incompreensível para 
a maior parte da população.

A jornalista narra os acontecimentos que antece-
deram a adoção do Plano Real a partir de três pontos 
primordiais: os fatos de conhecimento público, as in-
formações dos bastidores políticos do País e as histó-
rias de pessoas “comuns”, que sentiram no bolso as 
consequências do período mais atribulado do passado 
recente brasileiro.

Os números expostos por Miriam impressionam. 
Nos 15 anos que antecederam o Plano Real a inflação 
acumulada atingiu 13,3 trilhões por cento. Difícil até 
mesmo de explicar para uma população que batalha 
atualmente para ficar abaixo dos 6%. O momento polí-
tico também não ajudava. Entre o início de 1986, ano 
do cruzado, até o fim de 1994, ano do real, o País teve 
11 ministros da Fazenda. 

A luta de um povo
Em Saga Brasileira, Miriam Leitão narra os desafios enfrentados 
pelo País na concepção de uma moeda forte
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“Uma média de um a cada dez meses. Nos oito anos 
seguintes, o País teve apenas um ministro da economia: 
Pedro Malan”, explica Miriam Leitão em seu livro. “Foi 
preciso viver, na trincheira do jornalismo econômico, os 
últimos 30 anos de aflições e sustos, de lutas e golpes, 
de mudanças, de planos e assombrações, para enten-
der que a moeda é o resumo do processo em que o 
Brasil encontra o Brasil”, completa.
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O livro apresenta ainda uma série de imagens his-
tóricas que ajudam a contextualizar os anos que ante-
cederam a adoção do real. Além disso, a jornalista traz 
um gráfico ilustrativo por meio do qual mostra a flutua-
ção da inflação no Brasil entre 1979 e 2009, pontuando 
também os principais acontecimentos econômicos e 
políticos no Brasil e no exterior.

Trata-se de obra indispensável para quem deseja 
entender melhor o cenário atual do Brasil. Nas últi-
mas eleições presidenciais (2014), o tema da inflação 
chegou a fazer parte de discussões acaloradas entre 
defensores do PT e do PSDB. Estes, responsáveis pela 
implantação do Plano Real, acusavam aqueles de fra-
gilizar o combate ao descontrole inflacionário no País, 
trazendo de volta o fantasma da inflação a uma popula-
ção cuja maior parte sequer passara por uma mudança 
de plano econômico.

“O erro que não se pode cometer é o País se acos-
tumar com os abusos e desvios”, afirma autora, em 
seu livro. “A atitude adaptativa – aprendemos com 
a hiperinflação – leva ao desastre. O certo é perse-
guir o objetivo de longo prazo como o de elevar  

a qualidade da democracia. A economia se destina 
a preparar o terreno para outros avanços. Eles têm  
acontecido”, completa.  

Saga Brasileira - A 
longa luta de um 
povo por sua moeda, 
de Miriam Leitão 
(476 páginas, Editora 
Record, R$ 49,90)
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ANDAP NEWS 

SICAP pede inconstitucionalidade à lei 
de proteção ao crédito   

A pedido da FECOMERCIO-SP e do SICAP - Sindicato 

do Comércio Atacadista, Importador, Exportador 

e Distribuidor de Peças, Rolamentos, Acessórios e 

Componentes da Indústria e para Veículos no Estado 

de São Paulo, a Confederação Nacional do Comércio 

(CNC) ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) 

com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei 

Estadual nº 15.659, de 9 de janeiro de 2015. 

A lei nº 15.659/15 regulamenta o sistema de inclu-

são e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadas-

tros de proteção ao crédito. De acordo com a norma, a 

inclusão do nome dos consumidores em cadastros ou 

bancos de dados de serviços de proteção ao crédito 

dispensa a autorização do devedor, mas, se a dívida 

não foi protestada ou não estiver sendo cobrada dire-

tamente em juízo, deve ser previamente comunicada 

por escrito e comprovada (mediante protocolo de aviso 

de recebimento assinado) a sua entrega no endereço 

fornecido por ele.

Na avaliação das Entidades, apesar do direito do 

consumidor ser matéria de competência concorrente, 

a Lei estadual extrapola sua competência ao legislar 

sobre matéria já regulada por lei federal, no caso, o 

Código de Defesa do Consumidor.

Entre os impactos negativos que a lei estadual traz, 

além de o comércio atuar com informações desatuali-

zadas sobre os consumidores, há o risco de os inadim-

plentes escolherem não ser incluídos nos cadastros de 

proteção ao crédito ao não assinar o recebimento do 

aviso da dívida.

MUDANÇAS NO ACESSO A BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS 
Em 31 de dezembro de 2014, o Governo Federal bai-

xou as medidas provisórias 664 e 665, no intuito de 

colaborar no ajuste fiscal. Entretanto, tais medidas in-

troduziram novas regras de acesso a benefícios previ-

denciários (pensão por morte, auxílio doença, seguro 

desemprego e abono salarial).

Além da mudança nas regras dos benefícios pre-

videnciários, foi anunciado também um aumento de 

impostos (de 1,5% para 3,0% do IOF sobre as operações 

de crédito ao consumidor de até 365 dias; ajuste da 

alíquota do PIS/COFINS sobre a importação, de 9,25% 

para 11,75%; reajuste do PIS/COFINS e retomada da 

CIDE sobre combustíveis; aumento do IPI para os ata-

cadistas do setor de cosméticos, que passarão a pagar 

alíquota igual aos industriais).

Embora as medidas promovidas na concessão de 

pensão por morte e seguro-desemprego sejam justifi-

cáveis, do ponto de vista do ajuste das contas públicas, 

não se justifica a ampliação do prazo do auxílio doença, 

de responsabilidade das empresas, que inexplicavel-

mente passou de 15 para 30 dias. 

Outra mudança está no aumento do período de tra-

balho exigido para que o trabalhador peça, pela pri-

meira vez, o seguro-desemprego. Antes, para ter acesso 

ao benefício, era preciso ter trabalhado por apenas 6 

meses consecutivos. Agora, o prazo passou a ser três 

vezes maior, ou seja, de 18 meses. Assim, só terá acesso 

ao seguro-desemprego pela primeira vez o trabalhador 

que ficou empregado por 18 meses seguidos. No caso 

do trabalhador que está fazendo a segunda solicitação, 

o prazo passou para 12 meses, enquanto, no caso da 

terceira solicitação, o prazo ficou em 6 meses.

Publicamos, abaixo, um quadro com as principais 

alterações.

O abono do PIS passa a vigorar a partir de agos-

to/2015 e os demais entram em vigor após 60 dias da 

assinatura da MP, ou seja, 01 de março deste ano.

As MPs ainda têm que ser votadas pelo Congresso 

Nacional. 
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Continental conclui aquisição da Veyance e apresenta  
novo presidente para Brasil e Argentina

A Continental começou 2015 com importantes 
mudanças no que diz respeito à sua atuação 
no Brasil. No início de fevereiro, a empresa in-

formou ter concluído a aquisição da norte-americana 
Veyance em uma transação que chegou a 1,4 bilhão 
de euros. A própria fornecedora automotiva classifi-
cou a aquisição como a “compra mais importante” de  
sua história.

O negócio foi inicialmente divulgado em feve-
reiro de 2014, mas durante onze meses teve de ser 
analisado pelas autoridades antitruste do Brasil para 
ser aprovado. A superintendência-geral do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) chegou a 
sugerir a impugnação da compra, pois queria, primei-

ramente, apurar uma série de informações. A entidade 
apontou ser necessário o conhecimento das quantida-
des de produtos vendidos e importados pelas empre-
sas, bem como informações a respeito de reduções 
no custo marginal e a mensuração dos ganhos que os 
consumidores poderiam obter a partir do negócio.

“Com o intuito de atender a certas preocupações 
estruturais expressas pelas autoridades antitruste, a 
Continental venderá o negócio de molas pneumáti-
cas da Veyance no NAFTA, além do negócio de cor-
reias de cabo de aço da Veyance no Brasil”, declarou 
a Continental, em comunicado enviado à imprensa.

Apesar dos entraves iniciais, a Continental cele-
brou a oficialização do negócio, justamente por conta 

Novas expectativas

Especial Redação
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Elmar Degenhart, presidente do Conselho 
Administrativo do Grupo Continental
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Fernando Roland, diretor da 
ContiTech para a América Latina
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e desenvolvimento e dois cen-
tros de distribuição de peças de  
reposição e pneus.

Dessa forma, a Continental bus-
ca fortalecer sua atuação em dois 
mercados extremamente relevan-
tes para o grupo, mas que passam 
por momentos conturbados tanto 
político quanto economicamente. 
No Brasil, a produção da compa-
nhia é voltada para componentes 
automotivos de borracha (correias, 
coxins, peças de vedação para 
freios e circuitos de direção hidráu-
lica e ar-condicionado), atuadores, 
cockpits, corpos de borboleta, dis-
positivos antifurto (rastreadores), 
pneus de veículos leves e comer-
ciais, rádios automotivos, sensores, 
sistemas de freios, entre outros. 

da possibilidade de ampliar seus 
mercados de atuação. “Com a aqui-
sição da Veyance, a Continental 
reequilibra a proporção de seus 
negócios fora do setor automo-
tivo. A Veyance Technologies 
complementa a ContiTech, tanto 
em termos regionais quanto de 
produtos em mercados-chave. 
Plantas no México, Canadá, na 
Austrália e África do Sul propor-
cionarão novas oportunidades”, 
avalia Fernando Roland, diretor 
da ContiTech para a América Latina, 
em entrevista exclusiva à revista  
Mercado Automotivo.

A ContiTech é uma das cinco 
divisões do Grupo Continental, 
que em 2014 registrou faturamen-
to preliminar de aproximadamente 
34,5 milhões de euros, com atua-
ção em 49 países. As outras divi-
sões são: Chassis & Safety, Interior, 
Powertrain e Tires. Roland desta-
cou ainda a complementarieda-
de dos mercados da ContiTech  
e da Veyance. 

“Ambas têm muitos mercados 
geográficos complementares. Os 
grupos de produtos também se 
complementam, em algumas áreas, 
de forma ideal. Além dos comple-
mentos geográficos e dos produtos, 
a Veyance tem uma organização e 
cultura que permitirá a construção 
de uma cultura compartilhada de 
inovação para oferecer produtos de 
excelência aos clientes”, informou.

O executivo destacou ainda que 
a fusão deverá gerar melhorias sig-
nificativas em termos de materiais, 
incluindo desenvolvimento de no-
vos produtos e processos de pro-
dução, na cadeia de abastecimento 
e também na administração. “Nos 
próximos três, quatro anos espera-
mos sinergias líquidas para o total 
de 75 milhões de euros, que virão 
principalmente de operações de 

compras conjuntas e oportunida-
des de vendas adicionais. Nós tam-
bém esperamos ver uma melhoria 
nos custos de refinanciamento para 
o Grupo Veyance como resultado 
do uso dos termos e das condições 
aplicáveis à empresa Continental”, 
disse Roland.

Para Elmar Degenhart, presi-
dente do Conselho Administrativo 
do Grupo Continental, a Veyance 
trará imediatamente uma contribui-
ção positiva para os resultados da 
companhia como um todo. “Com a 
integração da Veyance em nossa di-
visão ContiTech, fortalecemos nos-
sa posição nas áreas de tecnologia 
de borracha e materiais plásticos 
de todo o mundo. Além disso, com 
esta aquisição, a Continental deu 
um passo significativo na direção 
do objetivo estratégico de aumen-
tar ainda mais a participação de 
vendas nas áreas industrial e reta-
lhista”, afirma.

NOVO PRESIDENTE
Além da novidade no campo de 
ativos, o Grupo Continental come-
çou o ano com um novo coman-
do em suas atividades voltadas 
ao Brasil e à Argentina. Assumiu 
a presidência o francês Frédéric 
Sebbagh, que atua no Brasil desde 
2000 e antes ocupava o posto de 
diretor das Unidades de Negócios 
Fluid Technology e Vibration  
Control da ContiTech. 

De acordo com a Continental, 
na gestão de Sebbagh a empresa 
pretende dar continuidade às suas 
estratégias a fim de manter “seu pa-
drão de excelência em produtos e 
serviços oferecidos para os seg-
mentos em que atua”. 

No Brasil, a Continental traba-
lha atualmente com suas cinco di-
visões, por meio de nove unidades 
fabris, cinco centros de pesquisa 
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Grupo ZF completa 100 anos e reforça atuação  
no mercado internacional

Em 2015, o Grupo ZF completa cem anos de exis-
tência. A empresa chega ao centenário com mais 
de 71 mil colaboradores, distribuídos em 122 

plantas industriais por todo o mundo. Além disso, o 
Grupo atinge este marco com uma importante razão 
para comemorar: a aquisição da norte-americana TRW 
Automotive, o maior negócio de sua história.

A compra da TRW permitirá ao Grupo ZF posicio-
nar-se entre os três principais fornecedores mundiais 
do mercado automotivo. O total de vendas global em 
2014 atingiu um valor superior a 18 bilhões de euros 
e permitiu que a empresa seguisse a tradição de re-
servar 5% de sua receita para aplicação em pesquisa e 
desenvolvimento. 

Diante de um corpo de colaboradores e negócios 
tão extenso, a empresa ressalta sua preocupação em 
promover a identidade do grupo, destacando os prin-
cipais valores que norteiam sua atuação. Para o CEO da 

ZF, Stefan Sommer, a história da empresa é um exemplo 

de como explorar as oportunidades em conjunto.

“Todos os colaboradores da ZF podem se or-

gulhar disso – desde os que atuam no desenvolvi-

mento de produto até nas linhas de produção, in-

dependentemente se das unidades que sempre 

pertenceram à ZF ou das que se juntaram ao Grupo  

posteriormente”, completa.

Para comemorar a data, a ZF pretende promover 

eventos em suas plantas de diversos países. O prin-

cipal, no entanto, será realizado em Friedrichshafen, 

na Alemanha, no dia 9 de setembro. Este é o dia que 

marca o registro comercial da empresa no tribunal dis-

trital de Tettnang, também no país europeu. A história 

completa do grupo será contada no ZF Fórum, a nova 

sede corporativa da ZF, que oferecerá aos visitantes 

um espaço para posições permanentes e periódicas.
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Centenário de 
expectativas positivas

Em Destaque Redação

36



ATUAÇÃO NO BRASIL
O Brasil tem importância singular para a 
ZF em sua atuação internacional. Em 15 de 
agosto de 1958 a empresa iniciou as obras 
para a construção de sua primeira planta 
fora da Alemanha, em São Caetano do Sul, 
região metropolitana de São Paulo. Um ano 
depois, a unidade produziu sua primeira 
peça no País, uma transmissão fornecida 
para o veículo DKW Vemag.

“Em menos de uma década a ZF do 
Brasil começou a atuar fortemente também 
no segmento de veículos comerciais pro-
duzindo transmissões e direções. Poucos 
anos depois se deu o início da produção dos 
reversores marítimos para embarcações de 
trabalho e lazer, que representou um sinal 
da diversificação de atuação da empresa”, 
destaca a companhia, em comunicado en-
viado à imprensa.

Com o crescimento nos anos posteriores, 
o grupo optou por abrir uma nova planta de 
produção no Brasil, em 1981. Foi inaugurado 
assim o complexo industrial de Sorocaba, 
interior de São Paulo, com aproximadamen-
te 700 mil m², que passou a produzir uma 
nova linha de produtos composta por eixos 
e transmissões para máquinas agrícolas. A 
produção de São Caetano foi transferida 
para a nova planta em 1997.

“Com o crescimento do mercado e o aumento do por-
tfólio de produtos na região da América do Sul, a ZF am-
pliou a quantidade de plantas produtivas no continente, 
contando também com as unidades de São Bernardo do 
Campo e Araraquara, ambas no Estado de São Paulo, 
onde são produzidas embreagens para veículos comer-
ciais e de passeio respectivamente, e em São Francisco, 
na Argentina, que produz amortecedores. Além disso, a 
ZF possui escritórios comerciais em Buenos Aires (AR) 
e Bogotá (CO)”, destaca a companhia.

Em evento recente na cidade de São Paulo, o presi-
dente da ZF América do Sul, Wilson Bricio, reafirmou o 
compromisso da empresa em incentivar a cooperação na 
área de inovação e tecnologia entre Brasil e Alemanha.

“A inovação está no DNA do Grupo ZF desde sua 
criação, há um século. Nossa empresa é reconhecida 
mundialmente por sua história de bem-sucedidas ino-
vações e pioneirismos tecnológicos, como, por exem-
plo, quando o fundador da ZF, o conde Ferdinand von 

Zeppelin, criou o dirigível ‘LZ 1’, considerada a primeira 
aeronave rígida no mundo. Continuaremos a investir 
nesse caminho, com ênfase na valorização de nossos 
profissionais, para sempre oferecermos as melhores 
e mais eficientes soluções para a sociedade“, afirma 
Bricio.

Recém-empossado presidente da VDI-Brasil 
(Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha), Bricio 
enfatizou que dará seguimento aos trabalhos realiza-
dos em prol da engenharia e buscará fortalecer a trans-
ferência de know-how entre os dois países.

“Vamos trabalhar fortemente na busca pela exce-
lência na cooperação tecnológica entre os dois países, 
visando aumentar a competitividade local através da 
formação de engenheiros para gestão da inovação”, 
completou. Dessa forma, o Grupo ZF reforça sua estra-
tégia de adotar um planejamento para médio e longo 
prazos nos principais mercado mundiais, especialmen-
te o brasileiro. 
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Segundo prédio da fábrica fundado em 1934 na planta da ZF em Friedrichshafen,  
na Alemanha.

Logotipo de aniversário de 100 anos do Grupo ZF
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Índice  

(média 2011=100)
out-14/ 

set-14 (%)
out-14/ 

out-13 (%) ac. ano (%) ago-14 (%) set-14 (%) out-14 (%) ago-14 (%) set-14 (%) out-14 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 892.311 112,68 6,5 -1,6 1,7 -8,8 -2,2 -1,6 2,7 2,1 1,7 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.359.360 89,79 3,8 -21,5 -17,0 -25,7 -14,0 -21,5 -16,8 -16,5 -17,0

Capital
Autopeças e acessórios 264.553 113,54 10,8 -3,8 -1,3 -16,2 -11,0 -3,8 0,5 -1,0 -1,3

Capital
Concessionárias de veículos 2.446.548 88,41 1,2 -32,3 -23,5 -33,4 -23,2 -32,3 -22,1 -22,3 -23,5

ABCD
Autopeças e acessórios 35.232 99,47 6,0 -18,6 -13,7 -23,9 -20,1 -18,6 -12,1 -13,0 -13,7

ABCD
Concessionárias de veículos 410.460 80,99 4,8 -15,5 -13,3 -23,7 -7,6 -15,5 -13,8 -13,1 -13,3

Araçatuba
Autopeças e acessórios 27.124 120,99 -4,0 18,8 -1,4 -0,3 28,3 18,8 -7,2 -3,5 -1,4

Araçatuba
Concessionárias de veículos 81.362 111,78 14,4 -3,6 -11,6 -20,5 -13,7 -3,6 -12,3 -12,5 -11,6

Araraquara
Autopeças e acessórios 37.038 118,26 -0,4 16,5 1,4 12,3 27,7 16,5 -3,3 -0,2 1,4

Araraquara
Concessionárias de veículos 177.134 96,64 6,4 -13,0 -13,8 -21,7 -8,1 -13,0 -14,7 -13,9 -13,8

Bauru
Autopeças e acessórios 40.800 106,82 12,3 -16,1 -4,2 -20,0 -16,7 -16,1 -0,4 -2,5 -4,2

Bauru
Concessionárias de veículos 194.073 91,97 4,6 -12,6 -11,7 -20,3 -5,7 -12,6 -12,3 -11,6 -11,7

Campinas
Autopeças e acessórios 110.381 116,87 3,4 7,3 16,2 0,7 11,9 7,3 18,0 17,3 16,2

Campinas
Concessionárias de veículos 789.402 97,16 12,5 -9,2 -10,3 -20,4 -10,3 -9,2 -10,4 -10,4 -10,3

Guarulhos
Autopeças e acessórios 36.940 101,91 11,6 -0,1 11,6 -12,7 -13,6 -0,1 16,5 12,9 11,6

Guarulhos
Concessionárias de veículos 209.430 91,77 1,8 -6,4 -1,9 -8,1 5,3 -6,4 -2,2 -1,3 -1,9

Jundiaí
Autopeças e acessórios 38.808 155,70 2,2 -2,6 17,1 0,5 0,4 -2,6 23,3 20,1 17,1

Jundiaí
Concessionárias de veículos 256.792 86,18 4,1 -13,5 -12,4 -15,2 -9,4 -13,5 -12,7 -12,3 -12,4

Litoral
Autopeças e acessórios 27.746 97,19 2,9 -2,0 1,4 -7,5 2,0 -2,0 1,8 1,8 1,4

Litoral
Concessionárias de veículos 200.441 75,45 4,7 -20,6 -11,2 -18,5 -10,0 -20,6 -10,0 -10,0 -11,2

Marília
Autopeças e acessórios 40.701 128,94 5,1 -5,4 2,5 -9,1 -0,5 -5,4 4,1 3,5 2,5

Marília
Concessionárias de veículos 84.223 86,09 6,6 -28,1 -23,7 -30,2 -22,4 -28,1 -23,2 -23,1 -23,7

Osasco
Autopeças e acessórios 28.092 110,20 26,4 17,1 -11,0 -1,0 13,2 17,1 -17,1 -14,2 -11,0

Osasco
Concessionárias de veículos 254.982 81,48 -2,6 -11,9 -19,8 -22,1 10,9 -11,9 -24,3 -20,8 -19,8

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 17.678 98,66 16,0 7,5 -1,7 -3,4 1,6 7,5 -3,3 -2,8 -1,7 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 67.591 81,74 -2,4 -29,1 -20,7 -28,1 -13,9 -29,1 -20,3 -19,6 -20,7

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 92.139 119,51 1,9 -0,1 3,5 0,2 6,7 -0,1 3,6 4,0 3,5 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 388.948 88,80 2,2 -17,6 -14,5 -19,6 -10,0 -17,6 -14,6 -14,1 -14,5

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 30.620 73,68 -0,5 -24,5 -14,4 -25,5 -19,7 -24,5 -12,3 -13,1 -14,4 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 176.720 89,39 2,5 -18,8 -19,9 -23,3 -14,9 -18,8 -20,6 -20,0 -19,9

Sorocaba
Autopeças e acessórios 32.546 121,01 2,6 -1,4 0,7 -4,1 2,8 -1,4 0,7 1,0 0,7

Sorocaba
Concessionárias de veículos 312.454 99,48 7,1 -5,6 -8,8 -14,4 -3,4 -5,6 -10,0 -9,2 -8,8

Taubaté
Autopeças e acessórios 31.914 119,00 6,6 12,3 9,1 7,1 12,4 12,3 8,3 8,7 9,1

Taubaté
Concessionárias de veículos 308.800 105,14 4,6 -3,9 -4,3 -15,8 3,9 -3,9 -5,4 -4,4 -4,3

* A preços de outubro/2014 – valores em R$ mil

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.

Pesquisa (PCCV – outubro de 2014) 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Índice  

(média 2011=100)
out-14/ 

set-14 (%)
out-14/ 

out-13 (%) ac. ano (%) ago-14 (%) set-14 (%) out-14 (%) ago-14 (%) set-14 (%) out-14 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 892.311 112,68 6,5 -1,6 1,7 -8,8 -2,2 -1,6 2,7 2,1 1,7 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.359.360 89,79 3,8 -21,5 -17,0 -25,7 -14,0 -21,5 -16,8 -16,5 -17,0

Capital
Autopeças e acessórios 264.553 113,54 10,8 -3,8 -1,3 -16,2 -11,0 -3,8 0,5 -1,0 -1,3

Capital
Concessionárias de veículos 2.446.548 88,41 1,2 -32,3 -23,5 -33,4 -23,2 -32,3 -22,1 -22,3 -23,5

ABCD
Autopeças e acessórios 35.232 99,47 6,0 -18,6 -13,7 -23,9 -20,1 -18,6 -12,1 -13,0 -13,7

ABCD
Concessionárias de veículos 410.460 80,99 4,8 -15,5 -13,3 -23,7 -7,6 -15,5 -13,8 -13,1 -13,3

Araçatuba
Autopeças e acessórios 27.124 120,99 -4,0 18,8 -1,4 -0,3 28,3 18,8 -7,2 -3,5 -1,4

Araçatuba
Concessionárias de veículos 81.362 111,78 14,4 -3,6 -11,6 -20,5 -13,7 -3,6 -12,3 -12,5 -11,6

Araraquara
Autopeças e acessórios 37.038 118,26 -0,4 16,5 1,4 12,3 27,7 16,5 -3,3 -0,2 1,4

Araraquara
Concessionárias de veículos 177.134 96,64 6,4 -13,0 -13,8 -21,7 -8,1 -13,0 -14,7 -13,9 -13,8

Bauru
Autopeças e acessórios 40.800 106,82 12,3 -16,1 -4,2 -20,0 -16,7 -16,1 -0,4 -2,5 -4,2

Bauru
Concessionárias de veículos 194.073 91,97 4,6 -12,6 -11,7 -20,3 -5,7 -12,6 -12,3 -11,6 -11,7

Campinas
Autopeças e acessórios 110.381 116,87 3,4 7,3 16,2 0,7 11,9 7,3 18,0 17,3 16,2

Campinas
Concessionárias de veículos 789.402 97,16 12,5 -9,2 -10,3 -20,4 -10,3 -9,2 -10,4 -10,4 -10,3

Guarulhos
Autopeças e acessórios 36.940 101,91 11,6 -0,1 11,6 -12,7 -13,6 -0,1 16,5 12,9 11,6

Guarulhos
Concessionárias de veículos 209.430 91,77 1,8 -6,4 -1,9 -8,1 5,3 -6,4 -2,2 -1,3 -1,9

Jundiaí
Autopeças e acessórios 38.808 155,70 2,2 -2,6 17,1 0,5 0,4 -2,6 23,3 20,1 17,1

Jundiaí
Concessionárias de veículos 256.792 86,18 4,1 -13,5 -12,4 -15,2 -9,4 -13,5 -12,7 -12,3 -12,4

Litoral
Autopeças e acessórios 27.746 97,19 2,9 -2,0 1,4 -7,5 2,0 -2,0 1,8 1,8 1,4

Litoral
Concessionárias de veículos 200.441 75,45 4,7 -20,6 -11,2 -18,5 -10,0 -20,6 -10,0 -10,0 -11,2

Marília
Autopeças e acessórios 40.701 128,94 5,1 -5,4 2,5 -9,1 -0,5 -5,4 4,1 3,5 2,5

Marília
Concessionárias de veículos 84.223 86,09 6,6 -28,1 -23,7 -30,2 -22,4 -28,1 -23,2 -23,1 -23,7

Osasco
Autopeças e acessórios 28.092 110,20 26,4 17,1 -11,0 -1,0 13,2 17,1 -17,1 -14,2 -11,0

Osasco
Concessionárias de veículos 254.982 81,48 -2,6 -11,9 -19,8 -22,1 10,9 -11,9 -24,3 -20,8 -19,8

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 17.678 98,66 16,0 7,5 -1,7 -3,4 1,6 7,5 -3,3 -2,8 -1,7 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 67.591 81,74 -2,4 -29,1 -20,7 -28,1 -13,9 -29,1 -20,3 -19,6 -20,7

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 92.139 119,51 1,9 -0,1 3,5 0,2 6,7 -0,1 3,6 4,0 3,5 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 388.948 88,80 2,2 -17,6 -14,5 -19,6 -10,0 -17,6 -14,6 -14,1 -14,5

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 30.620 73,68 -0,5 -24,5 -14,4 -25,5 -19,7 -24,5 -12,3 -13,1 -14,4 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 176.720 89,39 2,5 -18,8 -19,9 -23,3 -14,9 -18,8 -20,6 -20,0 -19,9

Sorocaba
Autopeças e acessórios 32.546 121,01 2,6 -1,4 0,7 -4,1 2,8 -1,4 0,7 1,0 0,7

Sorocaba
Concessionárias de veículos 312.454 99,48 7,1 -5,6 -8,8 -14,4 -3,4 -5,6 -10,0 -9,2 -8,8

Taubaté
Autopeças e acessórios 31.914 119,00 6,6 12,3 9,1 7,1 12,4 12,3 8,3 8,7 9,1

Taubaté
Concessionárias de veículos 308.800 105,14 4,6 -3,9 -4,3 -15,8 3,9 -3,9 -5,4 -4,4 -4,3

* A preços de outubro/2014 – valores em R$ mil
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Com o dólar em alta, 
cruzeiros marítimos tornam-
-se opção mais viável para 
quem deseja viajar

O brasileiro tem convivido nesse início de ano 
com a alta considerável do dólar. A moeda 
norte-americana chegou em março ao maior 

patamar desde 2004. Fazer turismo fora do País neste 
cenário é tarefa das mais desafiadoras. Afinal, ainda 
que opte por ir a países da América Latina ou até mes-
mo da Ásia, o cidadão terá de lidar com boa parte dos 
preços calculado em dólar, o que certamente trará um 
custo mais elevado à viagem.

Uma boa opção para quem deseja fugir de gastos 
exorbitantes em uma viagem com a família é o cru-
zeiro marítimo. São diversas as empresas e agências 
atualmente que oferecem esse tipo de passeio. As ca-

racterísticas de cada uma também são variadas, o que 
possibilita escolher exatamente aquela que melhor se 
adequa às suas expectativas.

A temporada de cruzeiros na costa brasileira é ob-
viamente mais forte durante o verão. As embarcações 
costumam navegar pela costa sul-americana entre de-
zembro e abril e os itinerários quase sempre começam 
nos portos de Santos ou do Rio de Janeiro. De lá, os 
cruzeiros seguem para o Nordeste brasileiro aportando 
em cidades como Salvador, Ilhéus, Búzios e Maceió.

Outra opção é tomar navios que partem para a re-
gião sul do continente sul-americano. A maior parte dos 
itinerários costuma incluir cidades de países vizinhos 
como Montevidéu e Punta Del Este, ambas no Uruguai, 
e Buenos Aires, na Argentina. 

Quem, no entanto, prefere ou só tem disponibili-
dade de viajar em outros períodos, pode conferir os 
demais destinos oferecidos por empresas de viagem. 
Cruzeiros pela Ásia e pelo Caribe, por exemplo, são 
oferecidos durante todo o ano, em viagens que podem 
chegar a 14 dias embarcados.

“Mas o que eu vou fazer trancado num navio durante 
5, 7 ou 14 dias?” é a pergunta que os agentes de viagem 

Saída para o mar
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mais costumam escutar. A principal queixa (de quem 
ainda não se aventurou nesse tipo de passeio) é que 
os navios não oferecem atrações suficientes para evitar 
o tédio de quem está embarcado.

Ledo engano. As embarcações utilizadas atualmen-
te evoluíram sensivelmente e oferecem aos viajantes 
diversas opções, tanto de cultura quanto de esportes 
em geral. Suas estruturas têm se assemelhado cada vez 
mais a resorts, com quadras esportivas, piscinas, par-
ques aquáticos, lojas, cinema, espaços para crianças, 
além de restaurantes para os mais variados paladares.

O objetivo é atrair para este tipo de viagem aque-
le consumidor que deseja concentrar seus gastos em 
poucas fontes. Ou seja, aqueles que não querem se 
preocupar com passagem aérea, hospedagem, alimen-
tação, transporte em terra etc. Muitos navios chegam a 
oferecer, inclusive, pacotes com alimentação inclusa, 
permitindo, assim, que o viajante controle ainda mais 
seus gastos durante o passeio.

Trata-se também de uma boa opção para quem de-
seja conhecer outras cidades e países, mas não deseja 
ficar ali durante mais de um ou dois dias. Pensando 
no lado financeiro, isso também limita os gastos da 

viagem, já que a maioria das despesas é feita no pró-
prio navio.

É necessário, entretanto, levar em conta os possí-
veis aspectos negativos de uma viagem deste tipo. E 
eles, é claro, irão variar de acordo com as características 
e expectativas de cada um. Quem viaja num cruzeiro 
marítimo deve ter ciência de que não terá muita auto-
nomia ao desembarcar nas cidades durante o trajeto. 
Isso porque o tempo é limitado e é necessário sempre 
reservar ao menos uma hora para evitar contratempos 
no retorno à embarcação.

Em muitas cidades, o navio chega ao porto no início 
da manhã, por volta das 8 horas. Os viajantes podem 
deixar a embarcação e devem retornar até, geralmente, 
o início da noite, às 17h ou 18 horas. Parece tempo o 
bastante, mas muitas vezes não é suficiente para aque-
les que desejam conhecer, de fato, diversas atrações da 
cidade visitada. Com pouco tempo, há quem reclame 
que esse tipo de viagem não permite nem ao menos 
conhecer minimamente os destinos visitados.

Há queixas também em relação aos valores cobra-
dos em dólar dentro dos navios, geralmente por meio 
dos cartões de crédito. Por isso, para quem deseja gas-
tar pouco, é necessário controlar as despesas e atentar-
-se com antecedência sobre o que está incluso ou não 
no pacote fechado.

Outro ponto de atenção: os locais de chegada e 
partida. Cruzeiros para o Caribe, a Ásia e Europa até 
oferecem preços vantajosos quando se consideram 
as condições da viagem. No entanto, deve-se ter em 
mente que tais valores não incluem as passagens aére-
as de ida e volta para os pontos de partida e chegada 
dos itinerários. Em uma das opções oferecidas pelas 
agências, por exemplo, o consumidor também preci-
sa comprar passagens de ida e volta para Gênova, na 
Itália, de onde parte e para onde retorna o navio.

Os cruzeiros marítimos oferecem pontos positi-
vos e negativos, como tudo na vida. Podem ser uma 
ótima opção em um momento em que o dólar atinge 
valores impraticáveis. No entanto, é necessário ficar 
atento se este tipo de viagem atende suas expecta-
tivas, se o estilo do navio se adequa ao que você es-
pera da viagem, se é um cruzeiro familiar, se é para 
jovens, para a terceira idade etc. Opções é o que não 
falta e justamente por isso é preciso pesquisar bem  
antes de embarcar. 
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FRAS-LE ANUNCIA OS RESULTADOS DE 2014

A Fras-le foi outra empresa do setor automotivo 
a anunciar os resultados referentes ao exercício 

de 2014. A empresa afirma ter enfrentado um cenário 
adverso no ano passado, por conta da desaceleração 
da economia e da retração na produção e nas vendas 
do setor automotivo. Ainda assim, segundo Daniel 
Randon, diretor-presidente da Fras-le, foi possível al-
cançar um crescimento sustentado.

Para Randon, a orientação para a empresa é man-
ter a postura inovadora nas operações, com rigoroso 
controle de custos e buscando evoluir nos principais 
indicadores econômicos sociais e ambientais. A receita 
bruta total da empresa, antes da consolidação, foi de R$ 

1 bilhão em 2014 (5,9% ante 2013), enquanto a receita 
líquida consolidada chegou a R$ 764,7 milhões, 6,6% 
a mais que em 2013. Em 2015, a companhia espera 
aumentar sua participação no exterior em busca de 
novos mercados, por meio das exportações e de suas 
fábricas fora do Brasil. 
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coRANDON DIVULGA OS RESULTADOS 
REFERENTES A 2014

A Randon S.A. Implementos e Participações 
divulgou no início de março os números 

referentes aos resultados de 2014. De acordo 
com a empresa, as “condições complexas” da 
economia brasileira neste último ano preju-
dicaram o nível de volume e faturamento da 
companhia no período. “Foi um ano para testar 
os planos contingenciais. Conseguimos bons 
resultados, mas é preciso reconhecer que a 
tempestade não encerrou neste ciclo e 2015 
nos desafia a enfrentá-lo com as armas da ex-
celência, utilizando a gestão séria e compro-
metida com a administração de custos, corre-
ta alocação dos ativos e com a busca do crescimento 
sustentável”, afirma David Abramo Randon, presidente 
da companhia.

Em 2014, a receita bruta total da Randon chegou a 
R$ 5,5 bilhões, queda de 17,6% em relação a 2013. Já a 

David Abramo Randon, presidente da Randon

receita líquida consolidada atingiu R$ 3,8 bilhões, 11,2% 
menor que 2013, alcançando um EBITDA de R$ 490,5 
milhões, 13,0% menor, e um lucro líquido consolidado 
de R$ 202 milhões, com margem líquida de 5,3% contra 
R$ 235,1 milhões em 2013.

Flash Redação

44



DELPHI INTEGRA LISTA DAS EMPRESAS 
MAIS ÉTICAS DO INSTITUTO ETHISPHERE

A Delphi recebeu um importante reconhecimento 
neste primeiro trimestre de 2015. A companhia foi 

nomeada pelo terceiro ano uma das “Empresas Mais 
Éticas do Mundo”, em ranking elaborado pelo Instituto 
Ethisphere, líder global na definição e promoção dos 
padrões de práticas comerciais éticas. O objetivo do 
prêmio é reconhecer empresas que promovam uma 
cultura de ética e transparência em todos os seus níveis 
operacionais.

“A forte cultura de ética e integridade é parte 
fundamental de nossa organização. Para a Delphi, 

ser nomeada uma das “Empresas Mais Éticas do 
Mundo” por três anos seguidos confirma que nosso 
comprometimento em desenvolver e executar pro-
gramas robustos de ética e comportamento está 
funcionando no mundo todo”, avalia David Sherbin, 
vice-presidente sênior, conselheiro-geral e CCO  
da Delphi Automotive.

MASTER DESTACA OS PRODUTOS QUE 
LEVARÁ PARA A AUTOMEC

A Master destacará na Automec 2015, em parceria 
com a Haldex, o Sistema Antibloqueio (U-ABS). 

Trata-se de um componente que, agregado ao 
sistema de freio tradicional, evita o travamento 
das rodas de reboques e semirreboques. O obje-
tivo é atender a legislação que tornou obrigatório 
o uso nos produtos fabricados a partir de 2014 e 
garantir, dessa forma, a dirigibilidade do veículo.

Além disso, a empresa levará ao evento, que será 
realizado em São Paulo de 7 a 11 de abril, o Patim de 
Freio Enlonado, destinado a caminhões e semirrebo-
ques. Um dos principais benefícios desse produto ao 
cliente é a possibilidade de redução no custo de aqui-
sição do conjunto em relação à compra dos compo-
nentes avulsos. Vale citar também a maior segurança e 

confiabilidade gerada pelo item por conta da utilização 
de rebites originais, aplicados com a pressão ideal ga-
rantida pela fábrica, evitando assim o desprendimento 
e a quebra das lonas.
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CORTECO APRESENTA RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM 
PARA MOTOR VW G5

A Corteco apresentou novidades ao setor de reposição automotiva em março. 
A empresa lançou o retentor traseiro do virabrequim para aplicação 

nestes veículos da Volkswagen: Gol G5, Saveiro G5 e novo Voyage (motores 
BTJ BPA AT Power 1.0L, 1.6L 8V – a partir de 2006). Dessa forma, o Retentor 
5200T chega ao mercado brasileiro com a chancela da divisão de repo-
sição automotiva da Freudenberg-NOK Sealing Technologies.

Em relação à peça, a própria Corteco destaca a fixação 
no virabrequim por meio da roda fônica reforçada; o uso 
de teflon de alta performance, que proporciona maior 
vida útil devido à baixa interferência com a pista de 
trabalho; e a maior resistência gerada pela flange 
em alumínio injetado. A peça traz ainda um passo 
a passo, que detalha o processo de montagem para 
evitar equívocos no processo de aplicação.
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Em março, a Matrix comemora 15 anos de ativida-
de no País, consolidada como uma das principais 

distribuidoras de acessórios automotivos do Brasil. 
Hoje, a empresa tem 15 filiais em diversos Estados, 
16 centros de distribuição pró-
prios e trabalha com cerca de  
30 fornecedores.

“A estrutura da Matrix tem o ob-
jetivo de proporcionar ao cliente 
produtos e conhecimentos que 
permita tornar o seu negócio 
cada vez mais atrativo e compe-
titivo. Temos no Brasil um merca-
do em constante evolução, com 
lançamentos frequentes e con-
sumidores ávidos por produtos 
inovadores e de alta qualidade. 
É pensando nesse cenário que a 
Matrix tem investido em três importantes pilares nos 
últimos anos: logística de distribuição, capacitação 
e novas parcerias”, explica Rodrigo Carneiro, diretor 
Comercial da Distribuidora Automotiva (que concen-

tra as operações das distribuidoras de autopeças do 
Grupo Comolatti), responsável pelo gerenciamento 
da Matrix desde 2008.

Carneiro destacou ainda a preocupação da Matrix 
no que diz respeito à qualificação 
dos profissionais que atuam no 
setor automotivo. A empresa tem 
realizado treinamento e eventos 
gratuitos em suas filiais com o ob-
jetivo de promover conhecimento 
e capacitação técnica aos clientes. 

“A qualificação dos profissionais 
do setor é um importante pilar no 
crescimento sustentável do merca-
do automotivo nacional. A Matrix 
continuará a investir fortemente 
em serviços e ferramentas que 
agreguem valor ao cliente, além de 

apostar na ampliação do número de filiais e do portfólio 
de produtos, continuando a honrar o seu compromisso 
de levar conforto, segurança e lazer a seus clientes”, 
completou o executivo.

MATRIX COMPLETA 15 ANOS DE ATIVIDADES
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IQA OFERECE FORMAÇÃO DE GREEN BELTS EM SÃO PAULO

O Instituto de Qualidade Automotiva (IQA) anuncia o início das 
inscrições para a Formação de Green Belts – Metodologia 

Seis Sigma –, uma prática de gestão voltada a melhorar a lu-
cratividade, aumentar a participação de mercado, reduzir 
custos e otimizar as operações da empresa. O curso tem 
carga horário de 80 horas e é voltado para administra-
dores, gerentes e demais profissionais cujas funções 
estão atreladas à implantação e execução de projetos 
de melhoria de qualidade.

“Os green belts são os líderes de projetos Seis Sigma, 
capazes de formar e facilitar equipes assim como gerenciar 
projetos desde a concepção até a conclusão”, afirma Rodrigo 
Lopes, coordenador de Marketing do IQA. As turmas recebe-
rão o treinamento na sede do Instituto, localizado no bairro 
de Indianópolis, em São Paulo. A primeira turma ocorre de 16 de junho a 25 
de agosto, com aulas às terças e quintas-feiras, no período noturno, e a segunda, 
vai de 8 de agosto a 7 de novembro, com aulas aos sábados. As inscrições são 
limitadas e é possível obter mais informações pelo telefone (11) 5091-4545 ou por 
e-mail: treinamentos@iqa.org.br.

Também haverá treinamento em MMOG/LE V4 
Outro curso oferecido pelo IQA nos próximos dias é o de Avaliação Logística 

MMOG/LE V4 (sigla em inglês para diretrizes de operações de gestão de materiais/
avaliações logísticas). O treinamento será realizado nos dias 16 e 17 de abril em 
Curitiba (PR), e nos dias 25 e 26 de maio em São Paulo.

A certificação é fruto de uma parceria com a Odette, organização europeia 
sem fins lucrativos de suporte logístico para a cadeia de suprimentos da indústria 
automotiva. Seu objetivo é capacitar profissionais de logística, gestão de materiais 
e qualidade, interessados em interpretar os requisitos da ferramenta e conduzir 
avaliações logísticas nas próprias instalações e na base de fornecedores, ressalta o 
IQA. Uma das principais novidades desta edição do treinamento é a inclusão do 
módulo destinado a pequenos fornecedores assim como fornecedores atuantes 
em mercados em desenvolvimento. 
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