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Família, família... 
negócios à parte 

O que fazer para evitar problemas 
em empresas familiares?

Especial 
Automec: evento apresentou 
diversos lançamentos para o 
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Diretor da Barros Autopeças, fala sobre os 45 anos de empresa
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A FORÇA DA 
REPOSIÇÃO 

E
sta edição da Automec, Feira Internacional de 

Autopeças, Equipamentos e Serviços, mais uma 

vez surpreendeu positivamente. Diante de um 

período nacional conturbado na política e eco-

nomia, dando sinais de desaquecimento, nos deparamos 

com uma feira repleta de novidades, lançamentos das 

mais de 1,2 mil marcas expositoras. Mesmo com balanço 

ainda não divulgado pela organização até o fechamento 

desta edição, ficou visível que a feira deve ter gerado bons 

resultados, bastava circular pelos corredores para conferir 

o clima positivo. Isso faz todo o sentido porque a reposi-

ção está abaixo do ideal, mas aceitável graças ao contínuo 

aumento da frota circulante de veículos. Dados divulgados 

recentemente pelo Sindipeças revelam que a previsão é 

que o setor da reposição represente 19,2% do total do fa-

turamento nominal da indústria estimado para este ano, conforme pesquisa conjuntural 

realizada com 500 fabricantes associados à entidade. Em 2014, este percentual contou 

17% e em 2013, 14,5%. Estes números mostram que o aftermarket se mantém mesmo 

em tempos de queda nas vendas de veículos novos. Leia a matéria sobre a cobertura da 

Automec para conferir as tendências de mercado. 

A matéria de capa destaca a gestão familiar e seus desafios para acompanhar a evolução 

do mercado. A grande maioria dos distribuidores é de origem familiar e a matéria mostra 

exemplos de como as empresas superaram as dificuldades ao longo de décadas, usando 

criatividade e muita dedicação dos gestores. 

A seção Entrevista traz a história de um tradicional distribuidor: a Barros Autopeças, que 

tem 59 anos de existência e uma trajetória de sucesso que serve de exemplo e inspiração.

Ainda nesta edição temos notícias de mercado e outros temas importantes para o setor, 

como o fórum promovido pela Andap durante a Automec.

Aproveitamos para reforçar que o canal está aberto para envio de sugestões de pautas. 

Boa leitura!

Renato Giannini, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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45 anos de desafios e conquistas
A Barros Autopeças chega em 2015 aos 45 anos. Em entrevista exclusiva à 
revista Mercado Automotivo, Mateus Barros, diretor da distribuidora, fala sobre 
a trajetória da empresa até aqui e não deixa de criticar a falta de incentivos ao 
setor de autopeças atualmente no Brasil. O empresário aborda ainda os desafios 
e as oportunidades para os empreendedores no País. Confira a seguir:

Revista Mercado Automotivo – 
O Brasil enfrentou nos últimos 
45 anos diversas mudanças. 
Ditadura, diferentes planos 
econômicos, inflação altíssima, 
entre outros. Ainda assim, a 
Barros Autopeças chega aos 
45 anos com fôlego e força no 
mercado nacional. Qual o segredo 
ou as condições que fizeram 
com que a empresa conseguisse 
chegar dessa forma até aqui? 
Mateus Barros – A marca Barros 
Autopeças sempre foi baseada 

em transparência e seriedade 
e isso, com certeza, nos trouxe 
muitos benefícios. Além disso, 
relacionamento e atendimento 
diferenciado aos clientes, 
variedade de itens, a parceria 
com marcas renomadas e de 
qualidade e o orgulho de ter 
acolhido muitos colaboradores 
especiais, dedicados e 
competentes, foram e são os 
principais motivos que fizeram 
com que a Barros Autopeças 
chegasse aos seus 45 anos. Hoje, 

podemos dizer com orgulho que 
todo o esforço valeu a pena, 
pois temos o reconhecimento 
do mercado e somos uma das 
distribuidoras mais conhecidas 
do Brasil.

A própria história da Barros 
Autopeças é marcada pelo 
empreendedorismo. O início da 
empresa está muito ligado à visão 
de negócios que o fundador, 
Antonio Fernandes de Barros, 
teve entre as décadas de 1950 
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e 1960. O senhor considera que 
o empreendedorismo no Brasil 
atualmente poderia ser algo  
mais forte?
A meu ver, o empreendedorismo 
no Brasil é muito forte. O que 
atrapalha é a burocracia que 
nossas empresas enfrentam 
para caminhar crescendo: 
corrupção, má gestão pública, 
leis trabalhistas que muitas 
vezes inviabilizam a contratação, 
tributação excessiva, entre 
outros. Tudo isso é um “balde de 
água fria” para os empresários 
e as pessoas que começariam 
novos negócios. É uma pena, 
pois o País poderia estar numa 
situação muito mais interessante, 
aproveitando melhor as 
oportunidades que o mundo 
globalizado oferece.

O Sebrae aponta que a maior 
parte das empresas familiares 
não prospera devido a conflitos 
internos. Quais são as estratégias 
da Barros Autopeças para que a 
formação familiar seja uma aliada 
ao crescimento e não o contrário?
Na verdade, empresa familiar 
precisa ser sinônimo de 
união, o que muitas vezes 
não acontece. Além disso, a 
preparação dos herdeiros, o 
planejamento do momento 
certo para fazer a passagem do 
“bastão” para a próxima geração, 
uma administração séria, sem 
privilégios para os membros da 
família, a consciência de que a 
empresa não pode ser a solução 
para todos os anseios financeiros 
dos sócios, entre outros, faz muita 
diferença. Na Barros, a relação 
entre os sócios sempre foi muito 
boa e isso ajudou bastante nossa 
empresa a prosperar. Lembro-

me perfeitamente que durante 
algumas reuniões com os três 
sócios, quando um assunto 
importante entrava em pauta e 
a unanimidade não acontecia, a 
reunião não terminava enquanto 
todos chegassem a um consenso, 
sem brigas nem decisões enfiadas 
“goela abaixo”. Com relação à 
sucessão familiar, fizemos um 
trabalho muito interessante 
com uma consultoria renomada 
nessa área, no qual definimos 
claramente as regras para os 
sucessores e sócios, criamos 
código de ética, criamos  
uma holding para separar o 
patrimônio dos sócios do 
patrimônio da empresa etc.  
Todo esse preparo nos ajudou 
bastante quando perdemos 
dois dos três sócios da 
Barros. As coisas caminharam 
tranquilamente dentro da 
empresa e isso evitou  
muitas incertezas.

Mais de um terço dos 
funcionários da Barros Autopeças 
está na empresa há mais de 15 
anos. O que fazer para garantir  
a fidelidade dos funcionários em 
um mercado de trabalho  
tão volátil?
Realmente, nossa equipe de 
colaboradores é composta por 
muitas pessoas com 20, 30 e até 
40 anos de casa. Acabamos de 
acompanhar a aposentadoria 
de um colaborador que esteve 
conosco durante os 45 anos da 
empresa, desde sua fundação. 
Isso é muito gratificante para 
um empresário, pois é bom 
saber que as pessoas gostam 
de fazer parte do nosso time. A 
principal razão disso tudo é a 
valorização das pessoas “criadas” 

na empresa. Antes de contratar 
alguém para uma vaga, tentamos 
ao máximo fazer um recrutamento 
interno, dando chances aos que 
já estão conosco. Reconhecemos 
quem começa desde muito 
jovem e segue sua carreira dentro 
da empresa, como é o caso 
dos menores aprendizes que, 
tradicionalmente, seguem carreira 
na Barros e estão presentes 
em todas as nossas filiais e 
principalmente na matriz.

O que demanda atualmente 
mais investimentos da Barros 
Autopeças: logística ou TI? Por 
quê?
Com certeza TI é a área que 
demanda mais recursos na nossa 
empresa, pois a velocidade 
do mercado é muito grande 
e precisamos estar sempre 
ligados ao que nossos clientes 
estão buscando e o que 
nossos colaboradores internos 
precisam para realizar suas 
tarefas diárias com qualidade. 
Tudo fica obsoleto rapidamente 
e precisamos estar sempre 
renovando. Recentemente, 
criamos um novo software de 
vendas para nossa equipe 
de representantes, estamos 
trabalhando intensamente num 
projeto de elaboração de um 
banco de dados enorme com 
aplicações de autopeças, que  
será disponibilizado para  
nossos clientes em breve e 
estamos focados no mercado 
digital também.

A Barros Autopeças acredita que 
faltam incentivos do governo 
federal ao setor de autopeças 
(aftermarket)? O que poderia 
ser feito para que este mercado 
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tivesse índices de crescimentos 
mais satisfatórios?
Sim, nosso setor poderia ser mais 
atualizado tecnologicamente, 
poderíamos pagar e treinar 
melhor nossos colaboradores; 
acontece que não temos ajuda 
significativa do governo federal, 
ao contrário, só aumentam a carga 
tributária sobre as empresas. 
Grandes empresas recebem 
ajuda do BNDES, por exemplo, 
mas vai uma distribuidora ou 
mesmo um varejo de autopeças 
pedir ajuda para ver se consegue 
algo interessante. Parece que o 
governo federal só enxerga  
a montadora no setor de 
autopeças. Quantos empregos 
são gerados pelas indústrias, 
distribuidores, varejos e oficinas? 
A distribuição dos recursos é 
desproporcional e isso acarreta 
atraso para as empresas.

Quais são, em sua opinião,  
os diferenciais da Barros 
Autopeças no cenário de 
autopeças brasileiro?
A Barros sempre foi lembrada por 
seu amplo portfólio de produtos 
e pela parceria que mantém com 
quase duzentas das melhores 
marcas fabricantes de autopeças 
do Brasil. Nossa famosa lista de 
aplicações e preços também foi 
um marco e nos ajudou muito 
a chegar onde estamos hoje. 
Nossa equipe de Representantes 
sempre foi muito presente e 
nos aproximou bastante dos 
clientes espalhados pelo Brasil. 
Hoje, os vendedores internos 
vêm ganhando força devido à 
necessidade de atendimento 
rápido ao cliente, mas a presença 
física do Representante sempre 
será nossa marca registrada. Além 

disso, sempre prezamos pela 
ética e pelo respeito na relação 
com todos os nossos clientes, 
fornecedores e colaboradores 
internos e isso nos permitiu 
colher os frutos. Uma imagem 
positiva não se cria da noite  
para o dia e trabalhamos muito 
para isso.

Quais são as expectativas 
da Barros Autopeças para os 
próximos cinco anos de atuação 
no Brasil?
Pensando no futuro, o que a 
Barros espera é poder expandir 
ainda mais com abertura de 
novas filiais, utilizar a tecnologia 
crescente para novas estratégias 
de negócio e fazer a empresa 
ganhar ainda mais notoriedade 
no mercado. A Barros inaugurou, 
há poucos dias, mais uma 
unidade: um escritório de 
vendas em Uberlândia (MG) 
para atender toda a região do 
Triângulo Mineiro. A ideia inicial 
é angariar clientes novos e 
vendas suficientes para viabilizar 
a abertura de uma unidade 
com estoque local. Nossos 
próximos investimentos em 
filiais deverão seguir essa linha, 
pois não podemos investir sem 
ter a certeza do real potencial 
da região. Por enquanto, 
continuaremos muito focados 
nos três Estados onde mantemos 
nossas bases, SP, PR e MG, e 
apostamos muito na máxima 
exploração de cada uma de suas 
regiões. O mercado digital, as 
redes sociais e as novas mídias 
também ganharão destaque no 
nosso planejamento estratégico 
e muito em breve o mercado 
conhecerá nossa plataforma de 
vendas eletrônica. Já com relação 

a produtos, nosso foco será cada 
vez mais na linha leve, já que a 
variedade de marcas e modelos 
de veículos não nos permite 
atender com excelência os 
clientes de todos os setores (leve, 
pesado, acessórios etc.).

Gostaria que falasse 
especificamente sobre o 
investimento em redes sociais  
e novas mídias. Por que esse tipo 
de investimento é importante 
atualmente? O senhor considera 
que o setor de reposição, de 
forma geral, utiliza pouco  
essas ferramentas?
Ainda não podemos dizer que 
nosso mercado já está bem 
evoluído na área digital (redes 
sociais, internet, comércio 
eletrônico etc.), mas estamos 
percebendo uma evolução muito 
grande no dia a dia. Empresa 
nenhuma poderá deixar de 
pensar nesse nicho, pois ele é 
praticamente infinito e pode 
encurtar distâncias jamais 
imaginadas. Como já disse 
antes, aqui na Barros estamos 
investindo e acreditando nesse 
canal. Já temos uma loja virtual 
quase pronta, nosso cadastro de 
produtos está 95% revisado, o 
que dará segurança aos usuários; 
estamos em vias de colocar no ar 
nosso novo site, mais moderno, 
e que terá interação com as 
redes sociais. Enfim, estamos 
atentos a essa tendência. Nosso 
objetivo é fazer desse momento 
de transição, do papel para o 
digital, o mesmo que ocorreu 
quando lançamos nossa lista 
de aplicações e preços, que era 
inédita no mercado e nos trouxe 
tantos benefícios. 
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Respeite a sinalização de trânsito.



O emplacamento de veículos 
novos até março de 2015

Como anunciava o presidente da 
Anfavea, Luiz Moan, durante a 
divulgação dos resultados do fe-

chamento do primeiro bimestre de 2015, 
“seria necessário esperar passar março 
para avaliar melhor sobre o que fazer”. 
Pois bem, março passou e se confirmou 
a necessidade da revisão das projeções 
para baixo, a partir dos resultados futu-
ros estimados também para o segundo 
trimestre do ano.

Algumas montadoras já trabalham 
com um cenário sem possibilidade de 
resultados satisfatórios e os esforços 
para este ano serão voltados para conso-
lidar estruturas que permitam conviver 
com recuperação gradativa para os pró-
ximos anos. Este ano dificilmente ofere-
cerá bom retorno sobre investimentos.

No resultado de emplacamento por segmento até 
março, automóveis e comerciais leves mantiveram re-
cuo médio de 16% nas vendas em relação ao mesmo 
período de 2014, enquanto no segmento de caminhões 
a queda acumulada do ano ficou em 36,1% e de ônibus, 
em 20,7%.

No segmento de motos, onde não faltam interessa-
dos, mas sem crédito para comprar, a briga continua, 
com poucos resultados efetivos. A queda acumulada 
em relação ao ano de 2014 está em 10,5%, se bem que 
neste segmento foi registrada a melhor recuperação 
comparada aos demais.

Para a Anfavea, este ano haverá queda de vendas 
em torno de 13% em relação ao ano de 2014, que já foi 
um ano muito ruim.

A expectativa é que o segundo trimestre não seja 
nada melhor que o primeiro. Os estoques da rede estão 
elevados, o momento político econômico é instável, 

os investimentos estão rareando e o dólar volátil não 
contribui para melhorar as tendências de estabilidade 
tão desejadas.

Acrescente-se aí que o mercado está retraído à 
espera dos ajustes fiscais e de medidas mais aperta-
das já previamente anunciadas que virão. Por isso as 
montadoras estão reduzindo seus quadros funcionais, 
organizando coletivas em períodos irregulares e de-
mitindo gente.

A reação é em cadeia. Outros setores, que já es-
tavam sofrendo com a crise, como de autopeças, por 
exemplo, também começam a sentir a necessidade de 
revisar seus programas e suas previsões para 2015.

O momento é de expectativa para se avaliar condi-
ções econômicas interna e externa e saber como admi-
nistrar o negócio de forma mais positiva possível, tarefa 
que não será fácil até para os setores mais preparados 
e estruturados da economia brasileira. 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

SEGMENTO
ACUMULADO JAN-MAR

% VAR.
PREVISÃO 

20152015 2014

Automóveis 545.879 649.553 - 15,9  ▼ 2.350.000

Comerciais Leves 102.798 124.788 - 17,6 ▼ 450.000

Caminhões 19.351 30.313 - 36,1 ▼ 80.000

Ônibus 6.392 8.057 - 20,7 ▼ 28.000

Máquinas Agrícolas 11.478 13.835 - 17,0 ▼ 50.000

Implementos Rodov. 7.113 13.950 - 49,0 ▼ 40.000

Motos 326.929 365.383 - 10,5 ▼ 1.400.000

Total 1.019.940 1.205.879 - 15,4 ▼ 4.398.000

Fonte: Licenciamento acumulado Fenabrave. Máquinas agrícolas apenas para referência, uma vez que 
não há emplacamento.
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Brasília abalada
Eduardo Cunha aproveita instabilidade do País e lidera 
aumento da pressão do PMDB sobre o PT

Na série norte-americana House of Cards, atual-
mente em sua terceira temporada no serviço 
de transmissões on-line Netflix, o congressista 

Frank Urderwood, interpretado por Kevin Spacey, tem 
em sua sala um quadro com o nome de todos os parla-
mentares da Câmara dos Representantes dos Estados 
Unidos. É por ali que Urderwood estuda (e invariavel-
mente acerta) os votos da maioria dos políticos da casa, 
bem como suas fraquezas e virtudes.

No Brasil, o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
parece também estudar com afinco quais são as prin-
cipais características de seus colegas de bancada, se-
jam eles de seu partido, da base aliada da presidente 
Dilma Rousseff ou até mesmo da oposição. Como resul-
tado, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados 
no início deste ano e nos últimos meses garantiu um 
enorme espaço na cena pública do País, apontado por 
muitos como o grande antagonista da atual presidente 
da República.

As semelhanças entre os personagens (um real e 
outro fictício) não param por aí. As redes sociais re-
produziram nas últimas semanas diversas montagens 

em que comparavam a atuação de Cunha em Brasília 
com o desempenho do personagem de Spacey nos 
Estados Unidos. Quem acompanha fielmente a série 
teme que o futuro brasileiro repita o que é mostrado 
na tela do Netflix, ainda mais em um momento em que 
setores do País discutem abertamente o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff.

TRAJETÓRIA POLÊMICA
Eduardo Cunha ingressou, de fato, na política em 2001, 
quando foi eleito Deputado Estadual pelo PPB (Partido 
Progressista Brasileiro), atual PP (Partido Progressista). 
Antes disso, presidiu de 1991 a 1993 a Telerj, em-
presa de telefonia que operava no Rio de Janeiro. 
Posteriormente, assumiu a presidência da Companhia 
de Habitação do Estado do Rio de Janeiro e filiou-se 
ao PPB em 1994. 

Segundo o portal iG, que publicou em 2013 um 
perfil do congressista como parte da lista dos 60 mais 
poderosos do Brasil, a ascensão política de Cunha foi 
proporcionada pelo ex-governador do Rio, Anthony 
Garotinho. Eleito deputado estadual em 2001, Cunha 
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teria se aliado ao empresário e líder 
evangélico Francisco Silva. Graças a essa 
“parceria”, o parlamentar teria se aproxi-
mado de comunidades pentecostais na 
periferia do Rio e em cidades do interior 
carioca, garantindo milhares de votos nas 
eleições seguintes.

No início de 2015, Cunha conquis-
tou a presidência da Câmara com folga, 
numa eleição na qual obteve 267 votos 
de 513 deputados que participaram do 
pleito. O candidato do governo federal, 
Arlindo Chinaglia (PT-SP), conquistou so-
mente 136. Assim, o PT teve de amargar 
um novo momento político, no qual tanto 
a Câmara quanto o Senado (com Renan 
Calheiros) são liderados pelo PMDB, um 
partido que, embora na base aliada de 
Dilma, segue moldando a relação com a 
presidente a partir de ameaças e (tensas) negociações.

Ao ser eleito, Cunha já deixou claro que buscaria a 
independência da Casa, deixando de lado qualquer 
possível pressão do Executivo. “A gente só quer que 
os Poderes sejam independentes e harmônicos. Vamos 
buscar a altivez do Parlamento. Esta Casa é o palco dos 
grandes debates da sociedade. O governo sempre terá, 
pela sua legitimidade, a maioria para governar quando 
ela tiver de ser exercida”, disse à época.

Em seu discurso de posse, Cunha afirmou também 
que não haveria retaliação ao governo, que os outros 
Poderes seriam respeitados, mas que a Câmara teria 
a sua dinâmica própria. “Vamos garantir a governabili-
dade e isso não significa ser submisso.”

CRISE COM O GOVERNO
Apesar das promessas, a realidade se mostrou com-
pletamente diferente quando os trabalhos da Câmara 
“engrenaram”, em março. O episódio mais marcante do 
desgaste entre PT e PMDB, liderado informalmente por 
Cunha, aconteceu no dia 18, quando o então ministro 
da Educação Cid Gomes foi ao Congresso explicar aos 
parlamentares algumas declarações que teriam causa-
do mal-estar com os deputados.

No plenário, no entanto, Gomes voltou a dizer que 
há muitos “achacadores entre os deputados”. Para 
ele,“vários” dos deputados ali presentes tinham uma 
postura de oportunismo, mesmo estando na base alia-
da do governo. “Partidos de situação têm o dever de 
ser situação. Ou larga o osso e saia do governo”, afirmou 

o então ministro, que ainda criticou diretamente o pre-
sidente da Câmara, a quem acusou de “fazer achaque”.

A resposta veio rápida. Na mesma audiência, Cunha 
afirmou que a Câmara entraria com uma ação contra 
Cid Gomes e disse que não admitiria que um repre-
sentante do poder Executivo agredisse a Casa. Com a 
crise escancarada, não restou outra solução a Gomes a 
não ser entregar o cargo, no mesmo dia, à presidente 
Dilma Rousseff.

“Acabei de receber um comunicado do ministro 
Mercadante que Cid Gomes está demitido”, afirmou 
Cunha, na mesma sessão em que a confusão tomou 
corpo. Liderado por Cunha, o PMDB anunciou imedia-
tamente que só continuaria na base do governo com 
a saída do ministro.

O cenário surpreendeu grande parte dos que acom-
panham o cotidiano político brasileiro. Afinal, a presi-
dente elegeu como novo lema de seu governo, logo 
após ser reeleita, a frase: Brasil, Pátria Educadora. Com 
menos de três meses de gestão, o titular da pasta de 
Educação já havia pedido para sair. Nunca o poder e a 
influência tanto do PMDB quanto de Eduardo Cunha 
estiveram tão evidentes. Houve analista político que 
chegou a insinuar, inclusive, que o Brasil está sendo 
governado, na verdade, pelos peemedebistas.

Com a economia em situação delicada, e a rejei-
ção ante a população aumentando, Dilma Rousseff tem 
agora um novo desafio: gerenciar o ímpeto do seu prin-
cipal “partido aliado” e, principalmente, de seu líder 
Eduardo Cunha. 
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Negócios à parte
O que fazer para evitar que as empresas familiares 
sucumbam aos tradicionais problemas desse tipo de gestão?

Segundo números do Sebrae 
(Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), o 

Brasil tinha no início de 2015 entre 
6 e 8 milhões de empresas. Destas, 
90% são familiares. Apesar disso, a 
instituição relata que a cada 100 
empresas familiares no País, so-
mente 30% chegam na segunda 
geração e apenas 5% na terceira. A 
explicação – simplista – para este 
cenário é muitas vezes definida por 
um dito popular: Pai rico, filho no-
bre, neto pobre.

O assunto merece destaque 
justamente por conta do número 
de companhias desse tipo no País 
que fecham as portas anualmente. 
Afinal, quais são os desafios atrela-
dos a uma empresa familiar? O que 
fazer para superar as dificuldades 
e seguir evoluindo a empresa de 
modo a passa-la futuramente para 
novos comandantes, sejam eles 
familiares ou não? Para tentar res-
ponder a essas questões, a revista 
Mercado Automotivo consultou 
especialistas e empresários e bus-

cou dados que pudessem embasar 
suas opiniões. Confira a seguir.

O LADO PESSOAL
Entre as fontes consultadas, fossem 
elas do mercado ou da academia, 
ficou evidente um ponto que co-
loca em perigo a gestão das em-
presas familiares: a mistura entre 
o lado pessoal e o profissional. 
Em companhias geridas por fami-
liares, os executivos muitas vezes 
não conseguem separar o ambiente 
de trabalho do ambiente familiar, 
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gerando problemas, consequente-
mente, nas duas frentes.

Para Gustavo Monteiro, um dos 
diretores da “familiar” AutoNorte, 
a separação entre esses dois perfis 
(pessoal e profissional) constitui, de 
fato, o principal desafio de empre-
sas deste tipo. “Nossa alternativa foi 
deixar cada membro da família res-
ponsável por áreas diferentes na em-
presa”, afirma o executivo. Monteiro 
explica, no entanto, que as decisões 
estratégicas continuam sendo toma-
das em conjunto.

“Definimos áreas diferentes para 
cada um desenvolver o trabalho 
dentro das suas respectivas funções. 
De toda forma, sempre procuramos 
manter a comunicação entre os de-
partamentos da empresa para com-
partilhar as informações e ajudar nas 
tomadas de decisões”, completa.

É extremamente importante se-
parar os ambientes. Quando no tra-
balho, o fato de lidar com o irmão, 
os pais, os filhos, não deve interferir 
na rotina de trabalho. Além disso, os 
demais funcionários que não têm 
parentesco não podem ser prejudi-
cados pela proximidade que os fa-
miliares teriam fora da empresa. É 
difícil, é claro, mas a gestão familiar 
acaba trazendo esse tipo de desafio.

Na Mecânica do Gato, oficina que 
nasceu na zona Leste de São Paulo 
há 45 anos, os diretores tiveram de 
se acostumar com as exigências que 
uma gestão familiar eficiente exigia. 
Administrada atualmente pelo casal 
de filhos de Juan Samos Gimenez, 
César e Cláudia Garcia, a empresa 
parece ter a receita para que este 
tipo de negócio prospere apesar das 
dificuldades.

“Você tem que saber separar 
quando tem que ser família e quan-
do tem que ser profissional. Hoje, 
sabemos fazer essa separação, mas 
lá no passado tivemos que apren-

der”, afirma César Garcia, um dos 
diretores da Mecânica do Gato. 
“Fora daqui, quando estamos reu-
nidos em família, não falamos de 
assuntos da empresa porque se-
não não desligamos. É um trabalho 
complexo. Meu pai trabalha aqui, 
mas não tratamos como pai e filho 
nesse ambiente. Aprendemos a se-
parar as coisas”, completa.

Para Garcia, todas as partes 
precisam estar “engrenadas”, caso 
contrário os conflitos começam a se 
tornar inevitáveis. “É só você ob-
servar quantas empresas familiares 
não dão certo. É preciso estar en-
grenado, saber conversar, fazer sua 
parte”, avalia.

CABIDE DE EMPREGOS
Em entrevista à Mercado Auto
motivo, os executivos consultados 
ressaltaram outro ponto que mere-
ce total atenção: o preenchimento 
de vagas na empresa. Com tantos 
familiares trabalhando juntos tor-
na-se quase inevitável a ideia de 
contratar cunhados, filhos, entre 
outros,, ainda que estes não este-
jam habilitados para as funções em 
questão, nem tenham passado por 
processos seletivos.

Para evitar esse tipo de proble-
ma, a AutoNorte instituiu a regra 
de não contratar familiares. “De 
família, apenas os diretores que 
já exercem essa função há mais de 
10 anos. Entre os próprios funcio-
nários da empresa também não é 
permitido contratar parentes”, ex-
plica Monteiro. Garcia partilha do 
mesmo ponto de vista e vai ainda 
mais longe. “A empresa não pode 
se tornar um cabide de empregos. 
Aqui, decidimos também não con-
tratar cunhados, cunhadas etc.”, 
frisa o diretor da Mecânica do Gato. 

Com isso, ambas as empresas 
acabam buscando no mercado no-

mes específicos para diversas fun-
ções. Algo que, para Monteiro, é 
essencial no trabalho de “blindar” a 
companhia dos aspectos negativos 
que dizem respeito às questões 
emocionais e afetivas em empre-
sas familiares.

“Mesclamos, entre os diretores, 
gestores contratados para compor o 
corpo estratégico, profissionalizan-
do ainda mais a nossa organização”, 
explica o diretor da AutoNorte. Para 
Ana Lígia Finamor, Coordenadora 
dos MBA de Gestão Empresarial 
e Gestão de Pessoas da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), a composição 
familiar não indica necessariamen-
te que as empresas enfrentam to-
dos os tipos de percalços ligados a 
esse tipo de gestão.

“A empresa pode ser composta 
por membros da família, mas sem 
estar associada a isso para funcio-
nar. É como se eu dissesse: por aca-
so, são membros da família que se 
reuniram, formaram um negócio e 
ficou caracterizado dessa forma. 
Mas a gestão da empresa é profis-
sional”, explica a especialista. “Isso 
significa que eles já têm processos 
que não dependem [da família]”, 
completa.

Ana Lígia explica ainda que a 
“prova de fogo” que acaba deixan-
do claro se uma empresa familiar 
tem gestão profissional é a suces-
são. De acordo com ela, o que se 
vê, muitas vezes, são empresas nas 
quais a presidência, na sucessão, é 
assumida pelo filho do presidente, 
simplesmente pelo parentesco. 

Em outras, com gestão profissio-
nal, no entanto, o que ocorre é um 
processo onde o filho do presiden-
te é preparado e pode até concor-
rer com outros candidatos, sejam 
eles parentes ou não. “É como se 
os laços familiares tomassem uma 
importância secundária. O mais im-
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portante é a gestão, é dar lucro para 
a empresa”, frisa. 

Especialista no assunto, Ana Lígia 
explica ainda como pode funcionar 
o processo de uma empresa fami-
liar que decide profissionalizar sua 
gestão, com o objetivo de crescer e 
sobreviver no mercado. “Você pode 
fazer uma matriz por competência 
onde se despersonaliza a função para 
poder avaliar se aquele funcionário 
está no lugar certo, se gera resultado 
para a empresa. É possível mapear a 
companhia, para entender o que ela 
precisa, quais são as competências 
das pessoas que estão ali, para poder 
identificar os gaps”, completa.

TIPOS DE GESTÃO
A gestão de empresas familiares, seja 
ela estritamente ligada aos familiares 
ou feita de forma mais profissional, 
traz desafios e benefícios em cada um 
dos casos. A coordenadora da FGV 
frisa não haver o “tipo mais certo de 
gestão”. Tudo é relativo aos resulta-
dos esperados e aos prazos que se 
deseja atingi-los.

De forma bem ampla, a espe-
cialista destaca dois tipos de ges-
tão que produzem resultados em 
espaços de tempo diferentes, mas 
que podem ser utilizadas em di-
versas empresas, inclusive as fa-
miliares. A gestão autocrática, que 
foca nas tarefas a serem feitas, e a 
democrática, que foca nas pessoas. 
Enquanto a primeira gera resultados 
em curto prazo, a segunda demanda  
mais tempo.

“Na gestão autocrática você diz às 
pessoas que irá dar um prêmio para 
quem produzir X. Os funcionários 
produzem mais por causa do prêmio, 
mas não ficarão comprometidos. Já na 
gestão democrática, você trabalha a 
importância que a pessoa tem na em-
presa, assim como aspectos ligados 
à credibilidade da companhia, como 

ética e imagem. O funcionário vai 
produzir mais porque se sente va-
lorizado, está em um bom ambien-
te de trabalho, admira seu líder. [Se 
a empresa optar por esse tipo de 
gestão] é preciso começar o quanto 
antes, já que os resultados não vêm 
rápido”, explica Ana Lígia.

Seja qual for o tipo de gestão 
escolhida, é importante que as em-
presas se detenham sobre alguns 
procedimentos para evitar proble-
mas futuros. A composição da di-
retoria, majoritariamente familiar 
ou profissional, não altera o fato 
de que para sobreviver no merca-
do é necessário apostar na razão e 
em procedimentos bem definidos. 
Com base no que foi conversado 
com as fontes consultadas nesta 
reportagem, a revista Mercado 
Automotivo destaca alguns pontos 
de atenção para as empresas do 
setor:

• Avalie corretamente aqueles 
que você deseja contratar para 
a empresa.

• Não deixe que a decisão de con-
tratar ou demitir alguém seja 
tomada simplesmente por uma 
única pessoa ou um único motivo.

• Avalie com frequência a estrutura 
de sua empresa e as competências 
do seu quadro de funcionários. 
Assim é possível determinar as 
deficiências e os pontos fortes de 
sua equipe.

• Ainda que você trabalhe com fa-
miliares, evite discutir temas da 
empresa em encontros fora do 
ambiente de trabalho.

• Evite também, no ambiente de 
trabalho, discutir assuntos particu-
lares com familiares. Ali vocês de-
vem se comportar como colegas de 
trabalho como outros quaisquer. 

• Se seu objetivo é deixar a em-
presa para os filhos, prepare uma 
transição de forma saudável, ex-
plorando as habilidades de cada 
um. Assim, será possível evitar 
conflitos desnecessários entre os 
possíveis herdeiros, que poderão 
causar transtornos ao cotidiano da 
própria empresa.

• Esteja sempre atento ao merca-
do. Bons profissionais, com muito 
a agregar à sua empresa, podem 
estar “dando sopa”. Você só tem a 
perder se for muito rígido para dei-
xar apenas familiares trabalhando 
com você. 
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A demanda de conjuntos  
de escapamentos no segmento  
da reposição
Estima-se que serão consumidas 16,7 milhões de unidades  
em 2015

O sistema de exaustão de gases dos veículos 
automotores é conhecido por vários nomes, 
dependendo da região do País. Em alguns 

lugares é chamado de escapamento, em outros, de 
surdina ou mesmo simplesmente silencioso.

São duas as funções principais do sistema de exaus-
tão ou escapamento: conduzir os gases quentes resul-
tantes do funcionamento do motor até um local em que 
estes possam ser lançados para a atmosfera por meio 
de um sistema de tubos dividido em 4 partes princi-
pais chamadas de tubo motor, catalisador catalítico, 
tubo intermediário e tubo de escape ou simplesmente 
silencioso, este último com a missão de reduzir o ruído 
provocado pela expulsão desses gases.

Se os gases de escapamento não forem totalmente 
expulsos, a admissão da mistura de gasolina e ar na 
câmara de explosão será dificultada e a mistura ficará 
contaminada por gases residuais resultantes da com-
bustão, o que provocará baixa no rendimento do motor. 

No que se refere ao volume demandante de com-
ponentes do sistema de exaustão, entretanto, o tempo 
de substituição dos mesmos são variáveis e demoram 
a gastar mais quanto mais próximos do maior grau de 
calor do sistema. Logo, o tubo motor gasta menos que 
o silencioso, pois os gases que são expelidos durante 
o percurso da saída das câmaras de combustão do mo-
tor vão se transformando em vapor e, portanto, água 
quente, normalmente ficando parte depositada no fi-
nal do sistema, justamente o silencioso, a parte do 

sistema com mais alto índice de demanda devido ao 
fator corrosão.

O tempo médio de substituição dos componentes 
do sistema estão demonstrados no quadro abaixo, com 
base em pesquisa feita em São Paulo com aplicadores 
em postos especializados:

CICLO MÉDIO DE SUBSTITUIÇÃO DE  

COMPONENTES DO SISTEMA

Tubo Motor 72 meses

Catalisador Catalítico 60 meses

Tubo Intermediário 48 meses

Silencioso 30 meses
Base da informação: Pesquisa Audamec Marketing - 2014

MERCADO DEMANDANTE DE COMPONENTES  

DO SISTEMA DE EXAUSTÃO

MERCADO DE REPOSIÇÃO – EM UNIDADES

Todos os segmentos 2015

Tubo motor 1.250.000

Catalisador 2.000.000

Tubo intermediário 4.800.000

Silencioso 12.500.000

Total da demanda 20.550.000

Variação % a.a. + 7,5

Para mais informações visite o site www.audamec.
com.br, ou telefone para (11) 2639-1462. 









Aplicativo do Carro  
100% orienta  
motorista a fazer  
manutenção  
preventiva

Criado em 2008, o Programa Carro 100% / Caminhão 
100% / Moto 100%, que visa conscientizar o mo-
torista sobre a importância da prática da manu-

tenção preventiva do veículo, destacando os benefí-
cios relacionados à segurança, economia e redução de 
emissão de poluentes, entra em uma nova etapa. Com 
a ajuda da internet, cada vez mais presente na vida das 
pessoas, o programa interage com o motorista levando 
orientação sobre revisão de itens do veículo por meio 
do aplicativo Carro 100%, disponível para smartpho-
nes nas versões IOS e Android, que também pode ser 
baixado no endereço eletrônico www.brmobile.com.br/
sindipecas/app e nas lojas, digitando Carro 100%. É um 
serviço gratuito de orientação de utilidade pública que 
contribui para que os motoristas se informem sobre os 
cuidados necessários com a manutenção do veículo. 

“É importante destacar que quando o carro está em 
boas condições de uso ajuda a garantir um trânsito 
mais seguro para motorista, passageiro e pedestre, uma 
vez que muitos acidentes são causados por falta de 
manutenção adequada dos veículos, e o aplicativo é 
uma forma simples de orientar o proprietário sobre as 
revisões”, revela o coordenador do GMA – Grupo de 
Manutenção Automotiva – e conselheiro do Sindipeças, 
Elias Mufarej.

Fácil de instalar e usar, respondendo a um breve 
questionário, como dados do carro (marca, modelo e 
ano)e média de quilometragem mensal, o aplicativo 
fornece automaticamente orientações sobre a hora de 
verificar as condições de pastilhas de freios, filtros, 
amortecedores, entre outros itens. É um sistema intui-
tivo, que não exige complementação de dados, e envia 

Disponível gratuitamente para smartphones IOS e Android, o 
aplicativo, lançado na Automec, tem modo simples de operar para 
ajudar o dono do carro a saber a hora de checar itens de segurança, 
meio ambiente e economia. Sistema interativo avisa o motorista 
quando é necessário checar pastilhas de freio, amortecedor, filtros, 
entre outros componentes de uma lista de 25 itens.

Elvis P. 
Santos
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mensagem via notificação push no celular do usuário. 
“Serve como um alerta e indica o que precisa ser revi-
sado, de acordo com as informações que o motorista dá 
ao baixar o aplicativo”, explica o coordenador do GMA.

O sistema, que teve concepção da agência Confraria 
Visuale – que remodelou a logomarca, elaborou o 
conceito de comunicação e supervisionou o trabalho 
– e desenvolvimento da BR Mobile, levou em conta 
facilidade e agilidade, permitindo calcular e infor-
mar o motorista, a partir dos dados coletados, sobre 
quando é necessário checar as condições dos 25 itens 
voltados à segurança, economia e meio ambiente. O 
check-list é baseado na norma sobre inspeção veicular 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  
“Procuramos desenvolver um serviço inteligente que 
interage com o motorista de forma simples e prática. 
Para isso, contamos com o apoio do IQA-Instituto da 
Qualidade Automotiva, estudamos as necessidades e 
a melhor forma para operar, sem que o usuário preci-
sasse perder tempo com preenchimento de dados”, 
conta Mufarej.

Concebido para ser uma ferramenta útil para o dia 
o dia do motorista, o aplicativo Carro 100% é um guia 
fácil, com orientações sobre troca e checagens de itens, 
pensando em praticidade e informação.  A partir da 
avaliação, é dada uma nota ao carro que o motorista 
pode compartilhar com amigos, publicando o resultado 
no Facebook.

Para promover interatividade com as redes sociais, 
foram criadas contas no Twitter (endereço: @carro100o-
ficial), Instagram (endereço: @carro100oficial) e fanpage 
no Facebook (www.facebook.com/pages/carro100l). Ao 
seguir o Twitter e o Facebook, o usuário poderá acom-
panhar diariamente dicas de manutenção. Ao atualizar 
as informações constantemente no aplicativo sobre os 
itens que estão em dia, receberá medalhas de moto-
rista seguro, econômico e consciente que podem ser 
exibidas no perfil das redes sociais.

A ideia do aplicativo surgiu a partir da análise dos 
usuários do site do Carro 100% www.carro100.com.br. 
Foi constatado que a página mais visitada do portal é a 
que se refere ao check-list de manutenção preventiva, 

com mais de 700 mil visualizações, sendo 54% homens 
e 45% mulheres. “Percebemos o interesse do público 
por este tipo de informação e que o aplicativo poderia 
auxiliar as pessoas a terem conhecimento do que é 
preciso ser revisado e os períodos indicados no manual 
do fabricante”, afirma o coordenador do GMA.

Nesta primeira fase, o aplicativo estará disponível 
para usuários de veículos de passeio, mas há intenção 
de estender o serviço a motociclistas futuramente.

Como funciona – Ao preencher o cadastro com as 
informações do veículo, é feita uma avaliação com a 
nota calculada a partir desses dados. Por exemplo, se 
for identificada a necessidade de revisão para avalia-
ção do estado das pastilhas de freio, que precisavam 
ter sido trocadas nos últimos 12 meses, o veículo não 
estará 100%, poderá receber nota 80%, por exemplo, 
e o motorista é orientado sobre o que precisa fazer. 
Quando ele efetuar a troca da peça e atualizar o apli-
cativo, a nota muda. O usuário também pode compar-
tilhar a nota do seu veículo no Facebook.

Quando o item está de acordo, aparece a cor ver-
de; amarelo indica alerta e vermelho é que já passou 
da hora de verificar. Depois que é feita a revisão e a 
troca, é só atualizar o sistema para mudar a nota. “É 
uma forma de auxiliar o motorista a cuidar do veícu-
lo, lembrando dos itens que precisam ser revisados.  
Trata-se de uma fotografia da situação atual do veículo, 
com base nas informações fornecidas pelo motorista,  
e tem caráter meramente de orientação”, acrescenta 
Mufarej, que faz questão de salientar a importância de 
fazer revisões regulares em uma oficina de confiança. 

Da esq. para dir.: Francisco de La Tôrre (Sincopeças-SP),  
Antonio Fiola (Sindirepa Nacional), Elias Mufarej (Sindipeças)  
e Rodrigo Carneiro (Andap).
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A derrocada de um império
No livro Tudo ou Nada, Malu Gaspar narra a ascensão e 
a queda do empresário Eike Batista

No início de 2012, o programa Fantástico, da 
Rede Globo, exibiu uma entrevista exclusi-
va com o empresário Eike Batista, à época 

o homem mais rico do Brasil e o oitavo do mundo, 
com fortuna avaliada em cerca de US$ 34,5 bilhões. 
Questionado pela repórter Sônia Bridi sobre os ob-
jetivos dali para frente, Eike respondeu que mirava o 
primeiro lugar da lista global de bilionários até 2016. 
“Tão rápido?”, questionou a jornalista. “Você acha rá-
pido? É muito tempo”, retrucou o empresário.

Vista em perspectiva, a história de Eike Batista a 
partir da década de 1980 pode ser facilmente compa-
rada à do Brasil. Ambos alcançaram um desempenho 
econômico considerável justamente entre 2007 e 2010, 
época em que o mundo enfrentava uma de suas pio-
res crises desde a quebra da Bolsa de Nova York, em 
1929. Chamaram a atenção do mundo, que começou a 
vislumbrar diversos negócios de retorno garantido, com 
segurança fiscal e jurídica. Em determinado momen-
to, no entanto, o momento de Eike Batista e do Brasil 
pareciam ter passado, por diversos motivos. Hoje, a 
economia do País sofre para não entrar em recessão, 
enquanto o empresário teve, recentemente, todos os 
seus bens bloqueados por decisão da Justiça.

A história fascinante da ascensão e da queda de 
Eike Batista é contada no livro “Tudo ou Nada – Eike 
Batista e a verdadeira história do grupo X” (Editora 
Record, 546 páginas, R$ 55), de Malu Gaspar. Com 
ampla experiência na cobertura do mundo dos ne-
gócios, Malu contextualiza a trajetória de Eike de  
modo primoroso.

Graças ao trabalho que já desenvolvia na área, a 
jornalista pesquisou fontes inéditas, teve acesso a 
documentos jamais vistos e o mais importante: entre-
vistou pessoas fundamentais para que o leitor pos-

sa entender melhor a história do empresário. Ouviu 
amigos, ex-amigos, colaboradores, ex-colaboradores, 
admiradores e também adversários. Pessoas que, até 
então, não haviam falado publicamente sobre Eike.

Além disso, a autora, que atualmente é editora da 
revista Veja no Rio de Janeiro, acompanhou a ascensão 
de Eike por meio de seu trabalho desde 2005, quan-
do chegou à capital carioca para chefiar a sucursal da 
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Tudo ou Nada – Eike Batista e a verdadeira 
história do grupo X (Editora Record, 546 
páginas, R$ 55)

revista Exame. Se alguém tem conhecimento de causa para 
abordar a trajetória do empresário, este alguém é Malu Gaspar.

“Vi de muito perto o grupo X ascender ao topo do capi-
talismo brasileiro. Conheci seus executivos, acompanhei os 
momentos de tensão e glória, o surgimento das primeiras difi-
culdades. (...) Sempre me impressionou o tamanho da ambição 
e a grande quantidade de projetos e planos que suas empresas 
cultivavam, assim como a facilidade que tinha de convencer 
o mercado e o público sobre sua capacidade de executá-los. 
Soube, de início, mais por fontes de fora do grupo, que muitos 
não eram factíveis. Fiquei preocupada quando vi a bolha X se 
formando e logo passei a buscar as pistas de que ela estava 
prestes a estourar”, conta a autora.

No livro, a jornalista utiliza uma narrativa acessível mesmo 
àqueles que não têm conhecimento técnico sobre o funciona-
mento da Bolsa de Valores, “local” de extrema importância no 
crescimento do conglomerado X, como era chamado o império 
de Eike. Outro fator importante na construção de sua obra é a 
contextualização que Malu faz. Ao citar reuniões, viagens, entre 
outros pontos, a jornalista faz questão de explicar ao leitor o 
ambiente no qual o Brasil se encontrava naquele momento.

A autora também não deixa de se posicionar sobre os fatos 
que marcariam a queda de Eike Batista especialmente a partir 
de 2012. Apesar disso, o foco da obra não é a investigação da 
autora ou seu trabalho em si, e sim a história do empresário, 
recheada de excentricidades e conflitos que, aos poucos, vão 
explicando a derrocada de seu império.

“Deixo claro no livro que Eike sabia estar patrocinando uma 
mentira. O fato de ter ido à falência junto com suas empresas 
não o absolve, como ele costuma afirmar. Graças aos devaneios 
que vendeu ao mercado, ele se tornou o sétimo homem mais 
rico do mundo e passou a integrar a elite global dos negócios. 
Teve muitos lucros, colheu muitos louros e só quebrou de forma 
tão fragorosa porque, ao se julgar alguém iluminado e espe-
cial, cometeu erros demais. Estamos falando, porém, de um 
empresário experiente nos meandros do mercado financeiro, 
que já lidou no passado com mercados ate mais regulados e 
restritos do que o brasileiro e sabe que não poderia ter con-
duzido os negócios e a relação com o mercado da forma como 
fez”, completa a autora.

O livro Tudo ou Nada não chega a ser uma biografia de Eike, 
já que foca sua narrativa a partir da década de 1980, quando o 
empresário começou a colecionar sucessos e fracassos. Apesar 
do tamanho do livro (considerado extenso por alguns), a leitura 
flui de forma ágil, graças à excepcional escrita de Malu Gaspar. 
Uma ótima pedida para quem deseja aprender com erros e 
acertos daquele que já foi o maior empresário do Brasil e um 
dos mais importantes do mundo. 

31

w w w. r e v i s t a m e r c a d o a u t o m o t i v o . c o m . b r



A demanda de autopeças na 
região metropolitana de Recife 

Com população estimada de 4,0 milhões de habi-
tantes a mesorregião metropolitana de Recife, 
PE, se apresenta como das mais importantes 

do País, abrangendo complexos produtivos de rele-
vante participação, como das indústrias alimentícia, 
têxtil, química, metalúrgica, de cimento, borracha e 
comunicação, concentradas principalmente nos dis-
tritos industriais de Recife, Jaboatão, Paulista e Cabo.

Acrescente-se ainda a participação do Complexo 
Portuário do Suape, projetado para ser um porto-indús-
tria com funcionamento 24 horas por dia, 365 dias por 
ano e que, segundo consultorias especializadas, deve 
fazer triplicar o PIB do Estado de Pernambuco até 2030.

A frota circulante local é estimada em 810 mil ve-
ículos, o que resulta em média de 4,9 habitantes por 
veículo, muito abaixo ainda da média nacional, que é 
de 3,1 habitantes por veículo.

Segundo o IBGE, são 17 municípios integrados em 
4 microrregiões que abrangem 3.995,9 km2 sendo os 
principias: Recife (1,7 milhão de habitantes), Jaboatão 
dos Guararapes (700 mil), Olinda (400 mil) e Paulista 
(320 mil). 

A composição da frota na mesorregião metropolita-
na de Recife, segundo dados ajustados pela Audamec 

SEGMENTO DA FROTA QUANTIDADE % BRASIL

Automóveis 467.871 1,4994

Comerciais leves 117.679 1,3941

Caminhões 27.110 1,3474

Ônibus 9.581 1,8431

Motos 179.920 1,2635

Tratores 199 0,0253

Implementos rodov. 5.607 1,0948

Total 807.967 1,3934

Estima-se que a mesorregião Metropolitana de 
Recife gerará negócios em valor de PIB de R$ 90 bi-
lhões e demanda de R$ 90 milhões em autopeças e 
serviços de reparação mecânica, equivalentes a 1,48% 
do consumo nacional.

Cabe o registro de que os gastos gerais com veículos 
inclui combustível, documentação, lavagem, seguro, 
pneus e acessórios, além das autopeças e dos serviços 

Marketing e baseados na estatística do Denatran, em 
2015 conta com a seguinte distribuição:

Geomarketing SéRgio duque
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MESORREGIÃO: METROPOLITANA DE RECIFE

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

Calculado 2014 Previsto 2015

1,44% 1,48%

GASTOS COM VEÍCULO PRÓPRIO

Classes Sociais Total Geral Gastos com Peças Gastos com Serviços

Classe A1  R$ 85.012.488,33  R$ 1.275.187,32  R$ 637.593,66 

Classe A2  R$ 487.817.975,81  R$ 9.756.359,52  R$ 4.878.179,76 

Classe B1  R$ 691.972.553,07  R$ 20.759.176,59  R$ 10.379.588,30 

Classe B2  R$ 587.786.540,73  R$ 16.164.129,87  R$ 8.111.454,26 

Classe C1  R$ 376.804.695,48  R$ 9.420.117,39  R$ 4.710.058,69 

Classe C2  R$ 96.761.678,57  R$ 2.177.137,77  R$ 1.093.406,97 

Classe D  R$ 45.786.911,42  R$ 915.738,23  R$ 457.869,11 

Classe E  R$ 1.871.623,89  R$ 28.074,36  R$ 14.037,18 

TOTAL GERAL  R$ 2.373.814.467,30  R$ 60.495.921,05  R$ 30.282.187,93 

que 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 microrre-
giões e 137 mesorregiões.

Acesse o endereço www.geomarketingautomotivo.
com.br ou, se preferir, ligue para (11) 2639-1462 e peça 
login e senha para navegação demo.  
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Automec é marcada por otimismo do setor de reposição, 
que acredita em expansão nos próximos anos

Dizer que o Brasil enfrenta um momento deli-
cado tanto política quanto economicamente 
é o que podemos classificar como “chover no 

molhado”. Quem foi à Automec-Feira Internacional de 
Autopeças, Equipamentos e Serviços, realizada em São 
Paulo, de 7 a 11 de abril, ao menos pôde presenciar 
um cenário diferente daquele encontrado em diversos 
outros segmentos industriais do País.

A sensação geral é de otimismo diante das expecta-
tivas de negócios que a reposição automotiva do Brasil 
poderá registrar daqui para frente. O País apresentou 
nos últimos anos altos índices de vendas de veículos 
novos, o que representou ganhos expressivos para as 
montadoras, mas acabou enfraquecendo a participa-
ção do setor de reposição na cadeia automotiva. Nada 
mais natural, afinal, se levarmos em consideração que 
milhões de brasileiros trocaram de carro, adquiriram 
novos veículos e deixaram a preocupação com a ma-
nutenção dos seus bens em segundo plano.

O cenário econômico que o Brasil enfrenta neste 
momento, no entanto, não sugere novos índices de 
venda tão espetaculares quanto àqueles outrora re-
gistrados. Ou seja, o brasileiro está novamente dando 
importância à reposição das peças utilizadas em seu 

veículo, de modo a conservá-lo e mantê-lo em bom fun-
cionamento. Segundo dados do Sindipeças (Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores), entre 2013 e 2014 a reposição passou a 
representar 17% do faturamento das empresas asso-
ciadas, antes representava 14,5%.

Quem acompanhou a Automec pôde presenciar 
isso. As empresas participantes capricharam na apre-
sentação de diversos lançamentos para o setor. O obje-
tivo era mostrar aos visitantes que o mercado de repo-
sição automotiva pode surpreender nos próximos anos 
e que, principalmente, há material para isso. Para se ter 
uma ideia do montante que circula atualmente na repo-
sição, dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT) mostram que o segmento movimen-
tou R$ 105,84 bilhões em 2014.

A revista Mercado Automotivo esteve presente na 
Automec e destaca a seguir os principais lançamentos, 
as novidades e ações apresentadas durante o evento, 
que contou com aproximadamente 1,2 mil marcas na-
cionais e internacionais, distribuídas em 78 mil metros 
quadrados. Eram esperados mais de 70 mil visitantes 
no evento. Confira a seguir:

Expectativas positivas
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AFFINIA
Diante da forte concorrência, as empresas participantes da 
Automec tiveram de usar diferentes estratégias para garantir a 
atenção dos visitantes. A Affinia, por exemplo, destacou a pro-
moção “HG Nakata Pista dos Sonhos nos Estados Unidos”. 
Aberta ao público e não vinculada a compras, a iniciativa 
sorteava uma viagem para conhecer um dos quatro cir-
cuitos norte-americanos, considerados templos do auto-
mobilismo. O vencedor também tinha direito a levar um 
acompanhante para os Estados Unidos, onde contariam com a 
companhia do experiente piloto Nonô Figueiredo, patrocinado 
pela Nakata no Campeonato Brasileiro de Marcas 2015.

“Além de reforçar o valor da marca, a campanha publicitária 
remete a fatores de alta relevância no automobilismo, também 
presentes nos amortecedores pressurizados HG, como elevada 
performance, estabilidade e controle. A campanha é mais um in-
vestimento para consolidar a marca, que já tem 50 anos de tradição 
na fabricação de itens para suspensão”, afirmou Sabrina Carbone, 
gerente de Marketing da Affinia Automotiva. Apesar de ter sido 
destacada na Automec, a promoção tem inscrições abertas até 30 
de junho, por meio do hotsite http://promocaohgnakata.com.br/.

BOSCH
A Bosch apostou forte na tecnologia para chamar a atenção dos 
milhares de visitantes que foram diariamente à Automec. A em-
presa destacou duas novas soluções em equipamentos de teste 
desenvolvidas especialmente para atender a demanda do merca-
do de reposição. Um deles é o tablet DCU 100, uma unidade de 
controle de diagnóstico feita para atender diferentes necessidades 
das oficinas, com aplicação móvel e comunicação com a linha de 
scanner KTS e com o analisador de motores FSA 500. Além disso, 
a Bosch apresentou o testador de baterias OTC 3200, que verifica 
em menos de três minutos a bateria, a partida (starting) e o sistema 
de carga (charging systems). 

“A Bosch é referência na área de reposição automotiva tanto 
em autopeças quanto em equipamentos de diagnose, realizando 
investimentos no desenvolvimento de tecnologias com foco na 
conectividade, na automação e na eletrificação dos veículos. Assim, 
proporciona ao mercado soluções completas para diagnóstico, ser-
viço e reparação eficiente com foco em qualidade e custo-benefício 
para os clientes”, afirmou Rodrigo Iglesias, gerente de Vendas e 
Trade Marketing de Equipamentos de Teste da divisão Automotive 
Service Solution da Bosch.
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DAYCO
Na Automec, a Dayco apresentou mais de 200 lançamentos da linha 
pesada, três em kits de distribuição e novidades complementares 
do portfólio comercial leve. A empresa aproveitou o evento para 
divulgar de forma ampla o catálogo de 2015 nas versões web 
(para download) e aplicativo gratuito para smartphones. Dessa 
forma, acredita a companhia (com razão), será possível facilitar e 
agilizar o atendimento de balconistas e reparadores, que terão 
acesso rápido e ágil às principais informações a respeito dos 
produtos comercializados. A marca declarou ainda que um dos 
principais objetivos de sua participação no evento foi estreitar o 
relacionamento com o mecânico e os balconistas/distribuidores 
através do atendimento promovido pelos consultores técnicos 
da Dayco, que estiveram à disposição do público esclarecendo 
dúvidas sobre produtos e aplicações.

Às vésperas do início da Automec, a Dayco divulgou ainda 
o nome de seu novo diretor presidente para a América do Sul. 
Trata-se de João Simões Ramon, que ficará sediado em São Paulo 
e será responsável por todas as atividades da companhia na re-
gião, incluindo Comercial, Operações, Engenharia, Materiais e 
Distribuição para os setores Automotivo e Industrial. “O interesse 
e a confiança demonstrados pela corporação em expandir nossa 
atual liderança no setor Automotivo e entrarmos no setor Industrial 
será nossa bandeira para desenvolvermos nossa unidade de ne-
gócios com foco no lançamento de produtos e em investimentos 
no crescimento e na modernização de nossas unidades fabris”, 
afirma Ramon.

DELPHI
Na Automec, a divisão de Aftermarket da Delphi apresentou aos 
visitantes seu portfólio de mais de 5 mil itens, com produtos de 
injeção eletrônica, ignição, diesel, climatização e arrefecimento, 
equipamentos, bem como serviços para o mercado de reposição 
das linhas leve e pesada. Em coletiva de imprensa, o presiden-
te global da divisão na empresa, Philippe Desnos, falou sobre o 
conceito levado pela Delphi para a exposição: o Delphi 360º – Do 
mercado original para o aftermarket.

Além disso, o diretor de Operações da marca, Amaury Oliveira, 
anunciou que, a partir deste mês de abril, as linhas de produto da 
empresa terão novas embalagens. Oliveira também falou sobre o 
painel “Carro do Futuro” que a Delphi levou à exposição. Graças à 
iniciativa, um artista captava a opinião dos visitantes sobre o “carro 
do futuro” e registrava as impressões em uma obra desenhada na 
hora. Vale citar ainda que a Delphi foi outra empresa que apostou 
na versão on-line de seu catálogo, com informações técnicas e de 
aplicação dos produtos.
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MAGNETI MARELLI COFAP AUTOPEÇAS
A Magneti Marelli Cofap Autopeças aproveitou a décima 
segunda edição da Automec para reforçar as caracterís-
ticas de suas mais de 50 linhas de produtos. Destaque 
para os amortecedores Cofap, que atualmente atingem 
cobertura de frota de 98%. Vale citar também os sistemas 
de injeção eletrônica de combustível Magneti Marelli e 
os faróis e lanternas das marcas Magneti Marelli e Carello.

Além dos lançamentos, Eliana Giannoccaro, diretora presidente 
da unidade Aftermarket para a América Latina e diretora mundial 
de Marketing e Comunicação do Grupo Magneti Marelli, destacou 
a presença no evento de produtos nacionalmente reconhecidos. 
“Atualmente somos uma plataforma completa de comercialização 
e distribuição de autopeças, que oferece ao mercado de reposição 
mais de 16 mil itens. Nossas marcas, Cofap e Magneti Marelli, são 
os grandes patrimônios da empresa, pois são reconhecidas como 
sinônimo de qualidade e confiança. Outro diferencial da nossa 
operação é a equipe de promotores e técnicos, sempre atuante, 
que transformou a nossa empresa em benchmarking no setor”, 
avaliou Giannoccaro.

FRAS-LE
A Fras-le foi outra empresa a divulgar diversas novidades na 12ª 
edição da Automec. O principal destaque da marca na exposição 
foi a lona de freio AF/750 City Bus, para aplicação em freios pneu-
máticos de ônibus urbanos. O produto suporta altas temperaturas 
de trabalho do sistema de freio e garante excelente eficiência de 
frenagem; dura cerca de 30% a mais; promove aumento da vida 
útil do tambor de freio; reduz a quantidade de paradas para troca 
de lonas e componentes do sistema de freio, além de diminuir 
vibrações e ruídos causados pelo mesmo.

Além disso, a Fras-le expôs, pela primeira vez no País, a pla-
queta vazada Matrixx. O produto leva ao mercado brasileiro um 
conceito de plaqueta para pastilhas de freio a disco destinada 
ao segmento de veículos comerciais pesados. A peça já foi apre-
sentada aos mercados europeu, latino, asiático e americano, 
nas feiras Automechanika Frankfurt, Automechanika Argentina, 
Automechanika Shanghai e HDAW-Heavy Duty Aftermarket Week, 
respectivamente. Uma das principais vantagens proporcionadas 
pelo produto é a redução de até 25% no peso total da pastilha, 
o que representa ganho ao cliente por permitir aumento na ca-
pacidade de carga do veículo e redução do custo por quilômetro 
rodado.
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MICRONAIR
A micronAir, divisão de filtros de cabine de veículos da 
Freudenberg Filtration Technologies, também levou seus pro-
dutos para a Automec. A empresa exibiu aos clientes os filtros 
flexíveis e de carvão ativado, produzidos com alta tecnologia 
e disponíveis tanto para o mercado de reposição automotiva 
quanto para as montadoras.

“Nossos filtros originais disponíveis para a reposição têm alta 
tecnologia e, portanto, apresentam alto desempenho e excelên-
cia em termos de qualidade. São peças que contribuem para o 
funcionamento adequado dos sistemas de ar-condicionado e 
aquecimento dos veículos e que devem ser substituídas ape-
nas uma vez ao ano ou a cada 15.000 quilômetros, um período 
que representa o dobro dos outros produtos”, afirmou Luciano 
Ponzio, responsável pelo aftermarket da marca.

Já o gerente de Mercado Automotivo da micronAir, Carlos 
Matos, ressalta a importância de a marca atender à grande maio-
ria da frota de veículos que circula atualmente na América do Sul. 
“Como a Freudenberg atende todas as montadoras, os filtros da 
micronAir tornam-se a opção lógica para a reposição, pois as peças 
que produzimos estão alinhadas às mais rígidas exigências da 
indústria automotiva”, completou.

NGK
O diferencial da NGK não esteve restrito aos lançamentos apre-
sentados pela marca na Automec. Em parceria com varejistas, a 
empresa repetiu o sucesso de uma iniciativa já conhecida e levou 
cerca de 500 profissionais de reparação automotiva de todo o País 
ao evento. Graças ao projeto, os convidados da NGK puderam 
conhecer em primeira mão as velas aquecedoras e as bobinas de 
ignição que a empresa lançou na Automec.

“A caravana é uma tradição da NGK, que acontece desde a 
primeira edição do evento. O objetivo é fortalecer e ampliar ainda 
mais a relação da empresa com os profissionais do setor”, afirmou 
o responsável pelo Marketing da empresa, Marcos Mosso. Os pro-
fissionais da reparação também puderam conhecer a fábrica da 
NGK, localizada em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, com 
área de 625 mil metros quadrados. Já as novidades apresentadas 
no evento estarão disponíveis ao mercado de aftermarket no se-
gundo semestre deste ano.
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SKF
A empresa chegou ao evento com catálogo re-
novado e novos produtos para o público vi-
sitante. De acordo com a companhia, no total 
são cerca de 50 itens em cada linha de produto, 
que atendem a mais de 100 modelos de veículos 
em circulação na frota nacional. Uma das novi-
dades apresentadas pela SKF foram os kits de 
tensionadores com correia e também os kits de 
suspensão, que incluem coxim, coifa, batente 
e rolamento. “A vantagem desses produtos é a 
solução completa para o correto reparo do veículo 
em um único conjunto. Isso evita o desperdício de 
tempo com a procura dos componentes e a aquisição do conjunto para o modelo certo 
de veículo. Com os lançamentos da SKF, asseguramos a qualidade do serviço e a confia-
bilidade para o cliente final”, destacou o gerente de Vendas de Reposição Automotiva 
da empresa, Marcelo Fernandes. 

O executivo também fez questão de ressaltar a importância em participar de exposi-
ções do porte da Automec. “É um momento especial e extremamente importante para a 
SKF participar desta que é uma das mais importantes feiras do segmento de reposição 
automotiva em todo o mundo. É nessa oportunidade que conseguimos intensificar nossos 
contatos, especialmente com os aplicadores que efetivamente montam nossos produtos. 
Trocamos informações e conseguimos apresentar, em nosso estande lançamentos de 
produtos e uma amostra das tecnologias que disponibilizamos ao mercado”, completou.

SCHAEFFLER
A Schaeffler levou suas principais marcas (INA, FAG, LuK e 
Ruville) para a Automec e apresentou ao público sua abran-
gente linha de produtos e serviços para o setor, além de 
tecnologias e soluções voltadas para a área de reposição. 
Para Rubens Campos, vice-presidente sênior Aftermarket 
Automotivo – América do Sul da empresa, a exposição é tam-
bém uma oportunidade de estreitar as relações com os demais 
membros da cadeia.

“A Schaeffler vê na Automec uma excelente oportunidade de mostrar aos visitantes 
que é especialista em componentes e serviços para o setor de aftermarket. Além disso, 
a feira nos coloca em contato direto com toda a cadeia de reposição da América do Sul – 
atacado, varejo, aplicadores, frotistas e outros –”, completa.

“Na Automec, nosso objetivo é deixar claro para os clientes nosso diferencial: contínua 
inovação, amplo portfólio de produtos, treinamento ao setor de reparação e disponibi-
lidade de produtos e soluções a preços competitivos no mercado”, concluiu o executivo 
da empresa, cuja linha, no Brasil, tem capacidade para cobrir 95% da frota em circulação.
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TRW
A TRW levou uma extensa estrutura para a Automec, com um estan-
de de 300 metros quadrados. De acordo com a empresa, foram mais 
de 1.000 produtos lançados, ampliando assim o portfólio da marca 
para o mercado de reposição. Dessa forma, a TRW conta agora com 
uma linha de quatro mil produtos para o segmento de autopeças. 
A empresa apresentou também um novo catálogo on-line, além da 
plataforma TecDoc que permitirá maior velocidade nos pedidos 
de peças para manutenção por parte de mecânicos, distribuidores e varejistas.

“Como líder global em segurança, a TRW continua seu legado de fornecer 
peças de reposição de alta qualidade para o mercado de reposição que mantém 
os veículos da América do Sul seguros ao longo de toda a sua vida útil”, destacou 
Alberto Rufini, diretor de Marketing e Aftermarket da TRW América do Sul.

“Acreditamos que estas são importantes ferramentas para os distribuidores, 
varejistas e mecânicos. Eles melhorarão a eficiência de seus trabalhos e a cadeia 
de reposição ganhará vários benefícios uma vez que o sistema irá, virtualmente, 
garantir que os veículos recebam a peça correta desde a primeira vez em um 
tempo recorde”, completou Rufini.
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Distribuidora Automotiva entrega Prêmio 
Everest e celebra destaques do setor 
brasileiro de autopeças
Iniciativa tem o objetivo de reconhecer o trabalho, a excelência e os esforços 
diferenciados dos fornecedores por meio da análise de indicadores

OS VENCEDORES DO RANKING, DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO REFERENTE A 2014, FORAM:

Nível de Serviço
Adequação aos 

Processos
Índices Econômicos Comercial Classificação Geral

1º Bosch 1º Mahle Original 1º Monroe Axios 1º Sabó 1º Mann Filter

2º  MWM 
International

2º Continental 2º Mann Filter 2º TRW Varga 2º Mahle Original

3º Mann Filter 3º Schaeffler 3º Viemar 3º Viemar 3º Monroe Axios

A Distribuidora Automotiva, empresa do 
Grupo Comolatti, realizou a 5ª edição do 
Prêmio Everest, que homenageia os desta-

ques do setor de autopeças por meio do Sistema 
de Qualificação de Fornecedores (SQF).

Desenvolvido pela Distribuidora Automotiva, 
em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
o Sistema de Qualificação de Fornecedores avalia 
cinco critérios. São eles: Nível de Serviço (pon-
tualidade, qualidade e acuracidade); Adequação 
aos Processos (devolução de mercadorias, ga-
rantia, itens com baixo desempenho de venda 
e efetividade da comunicação via EDI); Índices 
Econômicos (prazo de pagamento, margem, lucro 
bruto e participação percentual na venda total da 
Distribuidora Automotiva); Comercial (política de 
desconto, verba para ações junto à Rede PitStop, 
verba de marketing para ações com equipe de vendas 
ou clientes e fidelidade); Responsabilidade Social e 
Ambiental (contribuição com ações sociais, ambientais 
e projeto destaque – critério avaliado a cada 2 anos) 
e Classificação Geral (analisa o desempenho do for-
necedor que alcança média de pontuação regular em 
todos  esses quesitos).

De acordo com o diretor Comercial da Distribuidora 
Automotiva, Rodrigo Carneiro, o Sistema de Qualificação 
de Fornecedores busca aperfeiçoar os processos, os re-
sultados e a relação da Distribuidora Automotiva com 
seus fornecedores.

A entrega dos prêmios dessa 5ª Edição foi reali-
zada na noite de 10 de abril de 2015, durante a Feira 
Automec, que ocorreu em São Paulo, SP. 
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Chega um momento em que o profissional já não 
rende mais como antes. Os finais de semana 
se tornam cada vez mais curtos. Os feriados, 

insuficientes. E o cansaço atinge não só o físico, mas a 

capacidade intelectual de cada um, impossibilitando 

que a pessoa desempenhe corretamente suas funções 

e evolua de maneira natural no ambiente de trabalho.

Nesse momento, em que tudo parece perdido, 

cresce o número de brasileiros que têm optado pelo 

chamado período sabático. O termo vem do hebraico 

e significa “cessar”, “parar”. É exatamente isso. No pe-

ríodo sabático, o profissional se afasta do trabalho e 

da rotina estressante que enfrentava até então e vê à 

sua frente uma infinidade de opções.

O objetivo é literalmente se renovar, se desintoxicar 

daquele ambiente e daquele cotidiano que não geram 

satisfação profissional e muito menos pessoal. Como o 

período sabático, no entanto, ainda é pouco difundido, 

muitos ainda têm dúvidas sobre o que ele inclui e o 

que pode proporcionar para cada um. Características 

de planejamento e realocação no mercado de trabalho 

também geram incertezas para quem começa a consi-
derar a ideia.

O primeiro passo antes de decidir ou não pelo perí-
odo sabático passa pelo entendimento correto do que 
ele significa. Não se trata de férias estendida. Antes de 
optar pelo sabático, o profissional, muito provavelmen-
te, já saiu de férias inúmeras vezes, em período de 10, 
15 ou 30 dias. Ainda assim, ao retornar ao trabalho, per-
cebe-se que o cansaço físico e mental não foi “aliviado” 
por completo. Engana-se quem pensa que a solução 
para este problema esteja no simples fato de esticar as 
férias por 4, 5 ou 6 meses. Claro, pode funcionar para 
alguns, mas o objetivo do sabático está atrelado a um 
afastamento consciente e com um propósito.

É por isso que o período sabático ainda está muito 
relacionado a viagens. Com o objetivo de se reinventar, 
muitos acabam optando por roteiros que incluem des-
tinos exóticos, místicos e/ou espirituais. O continente 
asiático é um prato cheio para aqueles que desejam 
este objetivo. O custo atrelado a esse tipo de viagem, 
inclusive, é mais baixo que os demais, já que o custo 
de vida nos destinos da Ásia não é exorbitante.

Tempos de paz
Período sabático é ótima opção para quem procura 
se reinventar no trabalho e na vida pessoal

Turismo Redação
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A Ásia oferece ao visitante que está em sabático 
roteiros repletos de religiosidade, beleza natural e 
simplicidade. É uma das opções mais procuradas por 
aqueles que buscam fugir da rotina de prazos aperta-
dos, reuniões executivas e de uma vida pautada pelo 
excesso de consumismo.

Quem deseja, no entanto, preencher seu tempo 
de forma teoricamente “mais proveitosa” pode es-
colher roteiros na Europa e nos Estados Unidos que 
incluem cursos voltados à capacitação profissional. 
Muitos desses destinos oferecem pacotes com mó-
dulos de idiomas ou até cursos voltados à área de 
cada um. Dessa forma, é possível pensar em estudar 
Marketing em uma cidade de tamanho médio dos 
Estados Unidos ou Vendas em Londres, por exemplo. 
Opções não faltam.

Se o que você procura é algo voltado ao lado pes-
soal, há duas opções distintas, mas extremamente 
interessantes e enriquecedoras. Diversas agências e 
consultorias oferecem períodos sabáticos que incluem 
cursos ligados a Artes, Gastronomia, Danças, Cinema, 
Fotografia, entre outros.

Há, além disso, quem opte pelo trabalho voluntário. 
As condições nesse tipo de sabático são completamen-
te diferentes das demais citadas anteriormente, mas 
muitas vezes acabam sendo até mais gratificantes para 
os envolvidos. A experiência é fantástica: você faz o 
bem da forma mais humana possível e ainda  tem a 
oportunidade de conhecer culturas e pessoas diferen-
tes, que com certeza renovarão seu propósito de vida.

Por fim, destacamos os períodos sabáticos ligados a 
atividades esportivas/físicas. Entre eles, o mais conhe-
cido costuma incluir o Caminho de Santiago, uma rota 
de peregrinação que há 12 séculos leva as pessoas até 
a cidade de Santiago de Compostela, na Espanha. O 
caminho é considerado Patrimônio da Humanidade, e, 
por conta de sua extensão de cerca de 800 quilômetros, 
o mais recomendado é dedicar um tempo maior para a 
atividade. Quem vivencia a experiência costuma retor-
nar completamente renovado, mais paciente e ciente 
de suas possibilidades e qualificações. 

RETORNO
Independentemente do tipo de período sabático esco-
lhido, é necessário levar em consideração que em seu 
retorno você estará completamente diferente. Muitos 
se preocupam se ao retornarem às suas atividades co-
tidianas conseguirão voltar ao emprego de antes. É 
difícil, já que muitas empresas no Brasil ainda não com-
preendem esse tipo de afastamento dos profissionais. 
Num mercado dinâmico como o nosso, é complicado 
exigir que a empresa segure aquela vaga até que você 
decida retornar.

Mas não se preocupe, não faltarão oportunidades 
para você em outras companhias. Afinal, esse tipo de 
experiência é muito bem vista pelas áreas de Recursos 
Humanos de diversas empresas, justamente porque 
dá a certeza de que o novo funcionário chegará des-
cansado, renovado e mais ciente de suas habilidades 
profissionais e pessoais.

“Ah, mas só consegue fazer isso quem tem muito 
dinheiro.” Outro engano comum de quem desconhece 
as características de um período sabático. O erro está 
em desconsiderar uma das principais características 
deste tipo de atividade: é você quem está no comando. 
Você é o responsável por definir a extensão do perí-
odo sabático e o que fará durante esse tempo. Não é 
necessário cruzar o mundo para isso. Muitas vezes, o 
que você precisa é renovar o convívio com a família e, 
principalmente, consigo mesmo. 
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Fórum destaca produtividade 
e ações conjuntas para o setor
Iniciativa das entidades Andap/Sicap durante a Automec 
2015, fórum apontou desafios da cadeia de distribuição, 
bem como a importância da união de todos os elos do setor

A Associação Nacional dos Distribuidores 
de Autopeças e o Sindicato do Comércio 
Atacadista, Importador, Exportador e 

Distribuidor de Peças Rolamentos, Acessórios 
e Componentes para Indústria e para Veículos 
no Estado de São Paulo (Andap/Sicap) reali-
zou, no dia 8 de abril, o 1º Fórum da Cadeia 
de Distribuidores Automotivos, visando pro-
mover debate sobre temas relevantes ao setor. 
“Este evento discute uma série de questões 
que envolve todos os elos da cadeia do setor, 
entre elas a produtividade no segmento de au-
topeças”, afirmou Renato Giannini, presidente  
das entidades.

Para isso, foram destacados assuntos re-
lacionados aos desafios que o setor enfrenta 
atualmente. “Procuramos destacar pontos im-
portantes e que merecem total atenção dos 
distribuidores em um momento de muita trans-
formação de mercado pelo qual passamos e o 
que realmente pode impactar nos resultados”, 
explicou o presidente.

Segundo Giannini, a ideia do evento foi levar 
o empresário à reflexão sobre diversos fatores 
que interferem diretamente no resultado do 
negócio e como melhorá-lo.

O evento, que teve como palestrante Luciano 

Pires, com larga experiência no setor de autope-

ças, mostrou como a produtividade está direta-

mente relacionada ao desempenho. 

De acordo com o palestrante, o olhar produ-

tivo ajuda a fazer um ciclo, resultado de diver-

sos questionamentos, como: Por que faço? Por 

que é importante? Faz parte também do ciclo 

o compromisso, a priorização, os recursos, as 

reflexões e melhorias. 

A palestra também apontou tendências do 

mercado brasileiro de autopeças, como a inter-

net, que está provocando mudanças; os preços 

e as margens de lucros estão em queda e a frota 

cresce e está mais nova e complexa. Sobre o 

mercado geral, foi apontado que os competi-

dores estão mais agressivos, os clientes mais 

informados e sofisticados e o Estado é o único 

que não perde.

A mensagem final deixada aos participantes 

é a necessidade de recuperar a confiança entre 

os elos e gerar mais rentabilidade nos negócios. 

Pires sugeriu a criação de um plano de ação fo-

cado nas ameaças ao negócio.  
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SINCOPEÇAS-SP E SINDIREPA-SP ANUNCIAM UNIÃO

Com o objetivo de fortalecer o setor em que atuam, o Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios de Veículos do Estado São Paulo (Sincopeças-SP) e 

o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de São Paulo (Sindirepa-
SP) anunciaram no início de abril a união das entidades. A expectativa de ambas as 
diretorias é de que a iniciativa renda bons frutos para os dois lados.

“Temos que unir nossas forças para tornar nossos negócios mais eficientes e 
nos aproximarmos dos consumidores”, afirmou Francisco de La Tôrre, presidente do 
Sincopeças-SP. Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP, também comemorou a união. “A proximidade do varejo com a 
reparação é muito importante. Os resultados serão mais eficazes na disseminação de informações que contribuam para o 
desenvolvimento do setor de reposição. Vamos tentar diminuir os elos da cadeia para chegarmos mais perto dos consu-
midores”, disse. Entre as expectativas das entidades com a iniciativa estão a geração de maior volume de informações aos 
associados, promoção de missões empresariais em conjunto e ampliação da capacitação dos profissionais.

SINDIPEÇAS ATUALIZA EXPECTATIVAS PARA O SETOR DE AUTOPEÇAS

Assim como diversas entidades econômicas e de pesquisas, o Sindipeças (Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes para Veículos Automotores) atualizou suas expectativas em 

relação ao desempenho econômico brasileiro neste e no próximo ano. Passado já um trimestre 
de 2015, o sindicato divulgou suas previsões referentes especificamente ao setor de autopeças, 
que também sofre os efeitos das turbulências políticas e econômicas que o Brasil atravessa.

Segundo o Sindipeças, o faturamento nominal (não deflacionado) das cerca de 500 empresas associadas deve cair 11,5% 
sobre o registrado em 2014, para R$ 67,9 bilhões. Em 2016, no entanto, a entidade acredita em recuperação para o setor 
da ordem de 4%, principalmente por conta dos efeitos do programa Inovar-Auto. No quesito investimentos, o cenário é 
semelhante: previsão de redução de 40% em 2015, mas crescimento de 2,4% em 2016. No decorrer deste ano, a oscilação 
do dólar ainda poderá gerar importantes variações nos números divulgados até então pelo Sindipeças. 

SABÓ VENDE DIVISÃO DE MANGUEIRAS PARA O GRUPO REFLEX & ALLEN

No início de abril, o Grupo Sabó anunciou a venda de sua divisão de mangueiras 
para o grupo italiano Reflex & Allen. Segundo a empresa, o negócio segue a 

estratégia da companhia de dedicar-se às suas atividades primordiais. “Com esta im-
portante realização, o Grupo Sabó atende seu grande objetivo de focar e se dedicar 
ao crescimento do seu core business, retentores e juntas, ampliando sua competência no desenvolvimento e na fabricação 
destes produtos e buscando a excelência em novas tecnologias, produtos, processos e serviços para oferecer a seus clientes 
no Brasil e no exterior”, declarou a empresa, em comunicado enviado à imprensa.

Já o Grupo Reflex & Allen reforça sua estrutura com a aquisição da divisão de mangueiras e passa a atuar também no 
Brasil. Além de Itália e Brasil, a multinacional está presente no Reino Unido, Japão, na Índia e nos Estados Unidos, com traba-
lho especializado na produção de tubos de plásticos para fluídos e sistema de freio, compostos especiais para body parts, 
chicotes elétricos espirais e etiquetas de segurança. 

Flash Redação
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