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Diretor da Delphi para a América do Sul fala sobre as
dificuldades e oportunidades da região
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Projeto que regulamenta terceirização
opõe sindicalistas e empresários. Quais
são os argumentos de cada lado?
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stamos chegando ao fim do primeiro semestre
de um ano bem conturbado e repleto de incertezas no cenário político que acaba refletindo
diretamente na economia do País. Recebendo
menos investimentos, juros altos e inadimplência em
ascensão, há uma nítida desaceleração. No setor automotivo, as vendas de novos caíram e o mercado de reposição
também sente essa instabilidade com altos e baixos, além
da alta carga tributária. A distribuição recolhe antecipadamente todos os impostos, comprometendo o capital de
giro. As entidades Andap, Sicap, Sincopeças e Sindipeças
estão trabalhando para evitar novo reajuste da MVA – MarRenato Giannini, presidente da
gem de Valor Agregado –, da Substituição Tributária, que
Andap – Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças
oneraria ainda mais o setor. Para isso, contrataram estudo
da FVG – Fundação Getúlio Vargas –, que será apresentado
à Secretaria da Fazenda. Por tudo isto, não dá para prever
como será o segundo semestre. Esperamos que melhore, mas, infelizmente, as perspectivas até agora não são favoráveis.
O projeto de Terceirização que está em análise no Senado é tema de capa desta edição,
que aborda as mudanças previstas e o que vai impactar para as empresas. Esse assunto é
bem atual e gera muitas dúvidas. Procuramos ouvir especialistas para dar um panorama.
Na seção entrevista, contamos com a participação de Amaury Oliveira, diretor de Operações da divisão de Aftermarket da Delphi para a América do Sul. Ele revela os planos
da empresa, lançamentos e a atuação no mercado deste importante sistemista.
Outro tema bastante atual e que merece especial atenção é sobre a crise da Petrobras e
os impactos na economia brasileira, e quanto vai influenciar nos investimentos estrangeiros, afetando a imagem do Brasil no exterior.
Estamos abertos a receber sugestões de pautas.

Boa leitura!
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Entrevista

Copo meio cheio ou meio vazio?
Em entrevista exclusiva à revista Mercado Automotivo, Amaury
Oliveira, diretor de Operações da divisão de Aftermarket da Delphi
para a América do Sul, fala sobre as dificuldades e as oportunidades
que a crise econômica no Brasil podem gerar para o setor de reposição
automotiva. “Nós precisamos sempre enxergar e aproveitar as
oportunidades em todos os cenários pelos quais passamos”, avalia o
executivo. Confira a entrevista a seguir, na íntegra.
Revista Mercado Automotivo –
O aftermarket representa hoje
10% do faturamento da Delphi
na América do Sul, certo?
É possível aumentar essa cifra?
De que formas?
Amaury Oliveira – O aftermarket
na Delphi na América do Sul
está em crescimento. Hoje,
mundialmente, por uma questão
estratégica, não divulgamos
o faturamento por divisão de
negócio, mas, considerando
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também todas as linhas voltadas
para o mercado Original, tivemos
um faturamento global de US$
17 bilhões em 2014. Estamos
localizados de forma estratégica
em 33 países para atender às
maiores montadoras do mundo
e levamos para o mercado
inovações que garantem o
nosso crescimento e, como
consequência, o crescimento
do aftermarket, uma vez que
utilizamos este know-how

também para oferecer qualidade
original ao mercado de reposição.
Os países da América do Sul têm
um histórico de instabilidades
políticas e econômicas. Quais são
as particularidades da região que
mais se destacam no ambiente
de negócios?
Procuramos entender cada
particularidade dos países e
trabalhar de acordo com as
necessidades identificadas. As
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instabilidades sempre existirão,
porém as oportunidades em
nossos países vizinhos são
muitas e devemos ficar atentos.
Temos encontrado alternativas
inovadoras para atender o
mercado e as vendas da Delphi
para a exportação do Brasil para
os países da América do Sul têm
aumentado ano a ano, mostrando
que o cenário macroeconômico
deve ser entendido e temido,
porém nunca servir como barreira
de desistência. A Delphi, como
uma empresa global, consegue
abastecer com as peças de
reposição todos os mercados da
América do Sul com seu amplo
portfólio de produtos, tornando-se uma empresa desejável para
nossos clientes e aplicadores das
diversas localidades.
As políticas do governo da
Argentina, consideradas
protecionistas por muitos
analistas, impactam de alguma
forma os negócios da Delphi
na região?
As políticas da Argentina
impactam sim, porém a presença
da Delphi na Argentina nos
ajuda com a balança comercial e
possibilita as exportações. Mesmo
assim, ainda sofremos com as
barreiras burocráticas e as longas
esperas para as aprovações
governamentais pedidas pela
Argentina para podermos
colocar o produto Delphi naquele
país. A Argentina é um mercado
potencial para os produtos
da Delphi e vemos nele uma
grande oportunidade.
A expectativa para a economia
brasileira entre 2015 e 2016 não
é das melhores. O que a Delphi
pensa sobre esse cenário? É

possível projetar crescimento
mesmo diante dessas
adversidades?
Um dos principais desafios
de 2014 foi crescer em um
mercado de economia sem
crescimento, mas conseguimos
ter sucesso neste quesito. Em
2015, mesmo com as dificuldades
econômicas pelas quais o País
passa, realizamos lançamentos
que cobrem mais de duas mil
aplicações e estamos sempre
aumentando a nossa linha de
produtos e soluções completas.
A Delphi está otimista mesmo
em um cenário de adversidades,
principalmente quando falamos
do setor de reposição. Nós
precisamos sempre enxergar e
aproveitar as oportunidades em
todos os cenários pelos quais
passamos. Queda nas vendas
de carros, por exemplo, pode
significar que as pessoas estão
ficando com seus carros por
mais tempo, o que resulta em
mais manutenção e troca de
peças mesmo com o dinheiro
diminuindo no bolso do
consumidor. Os carros mais
antigos, na maioria dos casos,
geram mais visitas aos mecânicos
e a procura pelas peças de
reposição pode aumentar.
O senhor considera que o setor de
autopeças poderia receber mais
incentivos do governo brasileiro?
Por quê?
Nós vivemos em um cenário
de alta concorrência que,
infelizmente, deveria priorizar
mais a qualidade dos produtos.
Precisamos de iniciativas
do governo que visem uma
estratégia que considere o longo
prazo e pense na segurança do
consumidor final. Precisamos de

políticas para a inspeção veicular,
que são fundamentais para
garantir a segurança e os níveis de
emissões de poluentes de nossos
veículos circulantes.
Gostaria que falasse sobre a
participação da Delphi na última
Automec. Qual sua avaliação
sobre o evento?
A Delphi levou para o evento
deste ano o conceito “Delphi
360º – Do Mercado Original para
o Aftermarket –”, uma campanha
que reforça o comprometimento
da Delphi em ir além da venda
de peças, oferecendo ao mercado
soluções completas que vão
desde treinamentos até a mais
alta tecnologia. A Automec é
sempre uma grande vitrine
para os nossos clientes e ganha
força e qualidade a cada edição.
E este ano não foi diferente.
Fechamos negócios, reforçamos e
ganhamos parcerias e estreitamos
o relacionamento como nunca. A
feira foi uma ótima oportunidade
para apresentarmos alguns de
nossos principais lançamentos,
como bobinas e cabos de
ignição, velas aquecedoras,
bicos injetores diesel, aditivos
de radiadores, bombas
d’água, sensores de oxigênio e
equipamentos de diagnóstico
para pesados. Todos esses
lançamentos juntos cobrem mais
de duas mil aplicações adicionais.
O evento foi o mais importante
encontro do ano para o nosso
setor e temos a certeza de que vai
movimentar nossas negociações
e gerar bons resultados ao longo
dos próximos meses também.
Em evento desse tipo, o que é
mais importante atualmente:
investir em grandes estandes e
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presença física ou apostar em
novidades e diferenciais para
os visitantes?
Uma presença física de destaque
precisa oferecer novidades e
diferenciais. O estande precisa
ter um objetivo claro e uma
mensagem bem definida
independentemente do espaço
disponível. No caso da Delphi,
exploramos o conceito Delphi
360º e o nosso espaço foi
planejado para que os visitantes
tivessem essa experiência ao
caminhar por nosso estande,
passando pela área de
treinamentos, conhecendo
nossos produtos, conversando
com a nossa equipe e recebendo
informação de qualidade.
E o mais importante é que
dimensionamos nosso espaço
para fazermos negócios, com
espaços que possibilitavam ouvir,
entender e fechar negócios com
os clientes no próprio estande.
A Delphi tem hoje mais de 160
mil funcionários no mundo.
Quais são as dificuldades e o
que deve ser feito para manter a
identidade da empresa coesa e
de fácil assimilação para todos os
colaboradores?
Na Delphi reforçamos o conceito
de “uma empresa”. O foco não
está em uma divisão de produtos
ou em uma linha específica. Nós
defendemos a mesma marca e
passamos essa mensagem para
todos os nossos funcionários em
todas as regiões. Apesar
dos desafios de idiomas e
distâncias, mantemos nosso
time sempre alinhado e usamos
mensagens consistentes ao
conversarmos com nossos
funcionários. Esta não é uma
missão fácil, mas é essencial
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para criar um sentimento de
pertencimento e unidade.
A Delphi chama a atenção em seu
site para o correto diagnóstico
que deve ocorrer no mercado
de reposição. O senhor
considera que o setor ainda peca
nesse diagnóstico correto do
que deve ser feito em cada
veículo? Se sim, o que pode
e deve ser feito para alterar
esse cenário? Investimento em
tecnologia, treinamento?
Para que um diagnóstico correto
seja realizado, os profissionais
do setor precisam ser bem
treinados e também precisam
utilizar os equipamentos corretos.
No caso da Delphi, investimos
fortemente em treinamentos e
esse investimento retorna não
apenas para a nossa empresa,
mas para o setor de forma geral.
Todos os anos, em diversas
datas ao longo do ano, a Delphi
realiza treinamentos de ciclo
Otto (Climatização e Injeção
Eletrônica) para reparadores
e aplicadores em sua oficina
especializada, localizada na
unidade de Piracicaba (SP),
onde também estão localizados
o Centro Tecnológico de
Engenharia e o Centro de
Distribuição da companhia. Além
dos treinamentos realizados em
Piracicaba, também organizamos
treinamentos regionais, que
são divulgados de acordo com
a definição das datas em cada
localidade e treinamentos
sobre produtos e equipamentos
específicos para a linha Diesel.
Os interessados em fazer
inscrições ou obter informações
adicionais devem entrar em
contato por meio do Delphi
Atende, pelo telefone 0800

0118135. Agora, falando sobre a
área de equipamentos, também
oferecemos uma linha completa
para diagnóstico das linhas leve
e pesada, com a sofisticada
linha Hartridge.
Por fim, gostaria que falasse
sobre suas expectativas para a
atuação da Delphi na América do
Sul nos próximos 5 anos. Quais
os diferenciais que essa região
pode agregar ao grupo? O senhor
é otimista com as oportunidades
de negócio na região? Muitas
empresas se voltaram para a
América Latina nos últimos anos
para fugir das crises na Europa e
nos EUA.
O aftermarket é a bola da vez
no setor automotivo e a Delphi
sabe disso, estamos otimistas.
A frota brasileira está crescendo
em função de inúmeros fatores,
com o aumento de vendas de
novas marcas no mercado, carros
com maior qualidade e que,
apesar de menos reparos serem
necessários, a manutenção é mais
complexa. Mais de 40 marcas já
atuam no mercado brasileiro.
Muitas oportunidades vêm
pela frente, mas teremos que
ser criativos. Essa diversidade
de marcas e modelos traz um
desafio (ou oportunidade)
único para o Aftermarket e,
consequentemente, para a
Delphi. Trabalhávamos com um
número menor de montadoras
e, hoje, temos uma indústria
muito mais complexa e que
inclui maiores volumes e uma
quantidade muito maior de
aplicações. Atender às diferentes
necessidades do mercado,
seja na região do mundo que
for, é o nosso negócio e
estamos preparados!

Cinto de segurança salva vidas.
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Em Destaque

Crescimento
variado
ZF conclui a aquisição da TRW
Automotive e também assume
transmissões de grande porte
em outros segmentos

Q

uase no apagar das luzes
do primeiro semestre de
2015, o setor automotivo
foi sacudido com a conclusão de um
negócio que envolveu dois grandes
atores do mercado. Após uma série
de procedimentos burocráticos, a
ZF finalmente anunciou a conclusão
da aquisição da TRW Automotive,
configurando-se assim como um
dos principais fornecedores do
setor no mundo.
“Com as vendas pró-forma acima de 30 bilhões de euros e mais
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de 130.000 colaboradores, a empresa combinada é um dos três maiores fornecedores automotivos do
mundo. Juntamente com a TRW, a
ZF estará ainda melhor posicionada para se beneficiar das principais
tendências na indústria por meio
do desenvolvimento a partir dos
pontos fortes de ambas as organizações, permanecendo focada nas
necessidades de negócios atuais e
futuras e gerenciando a transição
com ênfase na criação de valor”,
avaliou Stefan Sommer, CEO da ZF.

O acordo de aquisição da TRW
foi assinado em setembro de 2014,
mas o negócio só foi concluído ao
final da primeira quinzena de maio,
justamente por envolver estruturas
tão complexas. De acordo com a ZF,
o contrato foi objeto de uma série
de condições de fechamento, todas
já cumpridas, inclusive com a aprovação de acionistas da TRW e de
permissões de entidades antitrustes de países da Europa, América
do Sul, além dos Estados Unidos
e da China.

Divulgação
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Centro de logística da ZF na Alemanha; com aquisição da TRW, empresa se consolida como um dos maiores fornecedores automotivos do mundo

“Estamos todos muito animados
com os planos para o futuro, com a
combinação que permite capitalizar sobre as oportunidades estratégicas e criar valor sustentável de
curto e longo prazos para nossos
clientes e colaboradores”, afirmou
Sommer. A conclusão do acordo
também foi celebrada pelo atual
presidente e CEO da TRW, John C.
Plant.
“A empresa combinada é uma
potência de tecnologias automotivas, que vão desde assistência ao
motorista e sistemas de segurança
dos ocupantes, para o driveline e
transmissões, até sistemas de frenagem e de direção. Essa combinação única de tecnologias avançadas
aborda amplamente as tendências

crescentes de todo o setor de segurança, eficiência de combustível
e condução autônoma”, destacou
o executivo.
E Sommer fez questão de exaltar os frutos que podem ser obtidos
com a junção das companhias, destacando que o objetivo do negócio é aproveitar “o melhor dos dois
mundos”. Se o acordo demorou a
ser concluído, o processo de integração será ainda mais extenso. A
previsão inicial é de que este processo dure de três a cinco anos, começando em áreas onde, segundo
a ZF, os clientes se beneficiarão
primeiro com as atividades combinadas. “Isto inclui o desenvolvimento de novos produtos, gestão
de materiais, vendas e pós-venda”,

divulgou a ZF, em comunicado enviado à imprensa.
“Esta transação proporciona
benefícios significativos para os
nossos acionistas, colaboradores,
clientes e comunidades, sendo que
todos vão colher os benefícios de
fazer parte de uma organização
global maior, mais diversificada e
focada no desenvolvimento da próxima geração de soluções de movimento, mobilidade e segurança”,
completou Plant sobre o negócio. A
partir do que foi firmado em 2014,
a TRW se tornou uma subsidiária
integral da ZF. “Como resultado da
conclusão da aquisição, cessaram-se as negociações das ações da
TRW na Bolsa de Valores de Nova
York”, explicou a ZF.
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NOVOS NEGÓCIOS
Maio foi marcado por outro anúncio positivo para a ZF, que assumirá o negócio de transmissões de
grande porte da Bosch Rexroth
AG. Com isso, a ZF obteve acesso aos negócios de transmissões
industriais que são utilizadas em
plataformas de petróleo, veículos
de mineração, máquinas de perfuração de túneis, teleféricos, entre
outros. “Além disso, a empresa de
tecnologia fortalece seus negócios
de transmissões para turbinas de
energia eólica”, destacou a ZF a
respeito da aquisição, que ainda
está sujeita à aprovação das autoridades antitruste.
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“O fortalecimento de nossa atuação no segmento não automotivo
é um objetivo importante da estratégia corporativa de longo prazo.
A aquisição é um excelente complemento ao nosso portfólio de
produtos de Tecnologia Industrial
e abre novos grupos de clientes”,
garantiu Sommer.
Com o negócio, a ZF adquire as duas plantas de produção
da Bosch Rexroth AG, uma localizada em Witten (North RhineWestphalia, Alemanha) e a outra
em Pequim (China), além do escritório de serviços situado em Lake
Zurich (EUA). “Estamos confiantes
sobre que os negócios de trans-

missões de grande porte irão se
beneficiar da expertise da ZF em
transmissões e serão capazes de
utilizar da melhor maneira possível as oportunidades de crescimento na nova unidade a ser
criada na ZF,” afirmou Karl Tragl,
presidente do Conselho Executivo
da Bosch Rexroth.
Com os negócios anunciados, a
ZF reforça sua posição no mercado
automotivo e também fomenta o
crescimento de sua estrutura em
outros segmentos. Em época de
crise financeira global, notícias
deste tipo ganham ainda mais relevância e importância.

Cinto de segurança salva vidas.
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O Seminário da Reposição Automotiva é uma realização do GMA
(Grupo de Manutenção Automotiva), que integra as principais
entidades representativas do setor:
Sindipeças • Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores,
Andap • Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças,
Sicap • Sindicato do Comércio Atacadista de Peças e Acessórios
para Veículos de São Paulo,
Sincopeças • Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios
para Veículos no Estado de São Paulo,
Sindirepa • Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios do Estado de São Paulo, e organizado pelo
Grupo Photon.

de Agosto
de 2015

TEATRO RUTH CARDOSO – FIESP
Av. P a u l i s t a , 1 . 3 1 3 – S ã o P a u l o

Participe do evento que reúne os
principais representantes do setor da
reposição automotiva brasileira
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Polêmica trabalhista
Lei da terceirização opõe sindicalistas e

P

L 4.330. Você pode até não
conhecê-lo dessa forma, mas
certamente o Projeto de Lei
nº 4.330 foi tema recorrente no seu
cotidiano nos últimos meses. A
medida, que versa sobre a terceirização de trabalhadores, gerou polêmica em todo o País, motivando
discussões acaloradas entre quem
defende e quem rechaça a ideia.
Afinal, o que o empregador brasileiro pode ganhar com a aprova-
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ção da medida? E os trabalhadores? Devem, de fato, se preocupar
com a possibilidade de um novo
cenário nas relações trabalhistas?
Para lhe ajudar a definir melhor sua
opinião, a revista Mercado Automotivo
levantou os principais pontos defendidos tanto por quem é favor
quanto por aqueles que são contrários ao PL 4.330. Se você está
confuso, aproveite o conteúdo a
seguir para se posicionar melhor.

Se já tem uma opinião definida,
conheça os argumentos de quem
está do “lado oposto”.
ATIVIDADES-FIM
Popularmente conhecido como “lei
da terceirização”, o PL 4.330 prevê
a permissão para que empresas
terceirizem suas atividades-fim.
Atualmente, a legislação trabalhista brasileira permite esta forma de
contratação somente para ativida-
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empresários. Quem está certo?
des-meio. Ou seja, uma empresa
que fabrica e distribui autopeças
pode contratar terceirizados para
as funções de limpeza e segurança. Caso o projeto de lei seja sancionado, no entanto, esta mesma
empresa terá a possibilidade de
terceirizar a própria produção das
peças, ficando responsável, portanto, pela administração do negócio.
Os críticos à proposta designam especial atenção a este

ponto. Para o procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, por
exemplo, permitir a terceirização
de atividades-fim poderá transformar o trabalho em mercadoria.
Consequentemente, para Janot,
o funcionário tornaria-se “mero
objeto” na relação de trabalho. A
Central Única dos Trabalhadores
(CUT) também se manifesta radicalmente contra o projeto. Para os
sindicalistas, as mudanças causa-

riam uma precarização das relações trabalhistas no País.
O entendimento, em tese, é
simples. Segundo os críticos ao PL
4.330, o principal objetivo de uma
empresa ao terceirizar sua atividade-fim seria reduzir os custos, pagando salários mais baixos e deixando diversas responsabilidades
a cargo daqueles que efetivamente
gerenciam os contratados. A CUT,
inclusive, utiliza dados atuais que,
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de acordo com os sindicalistas, evidenciam as diferenças nas relações
de trabalho entre aqueles que são
terceirizados e os que não são.
Segundo dados da Central
Única dos Trabalhadores, quatro
em cada cinco acidentes de trabalho envolvem terceirizados. Os
salários de quem é contratado por
esse modelo é 25% inferior aos demais, apesar de trabalharem semanalmente três horas a mais. Para a
CUT, ampliar a terceirização significa ampliar esse cenário a todos os
trabalhadores, independentemente de suas funções.
Há ainda quem tema pela possibilidade de aumentarem os casos
de trabalho análogo ao escravo. De
acordo com dados do Ministério do
Trabalho e Emprego, entre 2010 e
2014 cerca de 90% das pessoas resgatadas nos maiores flagrantes neste tipo de trabalho no Brasil eram
terceirizados. Para o jornalista Piero
Locatelli, da ONG Repórter Brasil, a
mão de obra terceirizada é utilizada como fuga das responsabilidades trabalhistas.
O cenário projetado por quem
está do lado crítico ao projeto é,
de fato, caótico. A aprovação da lei
da terceirização, afirmam, causaria
mais desemprego, salários mais
baixos e negociações fragilizadas
entre sindicatos e empresas. “Será
a maior derrota popular desde o
golpe de 1964”, bradou o professor da USP (Universidade de São
Paulo) e especialista em sociologia
do trabalho, Ruy Braga, em entrevista publicada pela revista Carta
Capital.
OUTRO LADO
Em qualquer debate, conhecer os
argumentos utilizados pelos “dois
lados” é essencial. No caso da lei
da terceirização, isso é ainda mais
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importante. Afinal, apesar de a decisão estar a cargo atualmente do
Senado, a pressão popular poderá
desequilibrar a balança tanto para
um lado quanto para o outro.
Ciente das dificuldades que terá
para convencer boa parte da população de que o projeto tem o seu
lado positivo, a Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo) desenvolveu cartilhas nas
quais explora, segundo a entidade,
os mitos e as verdades a respeito
do PL 4.330.
A Federação sustenta a tese de
que o projeto regulamentará a terceirização, portanto ampliando os
direitos e as garantias para quem
atualmente já trabalha dessa forma
– cerca de 15 milhões de trabalhadores, nas contas da Fiesp. “Para o
Brasil é fundamental regulamentar
a terceirização. Nada pode funcionar de forma desordenada, deixando a criação das regras para a
cabeça de cada um. Não é correto
o trabalhador terceirizado não ter
direito ao refeitório. Não é correto
o trabalhador terceirizado não ter
direito ao ambulatório, não ter direito ao transporte. Por essa razão
é preciso regulamentar”, afirmou
Paulo Skaf, presidente da Fiesp,
durante audiência no Senado.
Segundo a Federação, inexiste
o risco de que a lei da terceirização
enfraqueça a CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho). Isto porque
os trabalhadores terceirizados estariam de qualquer forma inseridos
no regime da CLT, mas teriam seus
benefícios ampliados, garantindo
assim o acesso a diversos pontos
das relações trabalhistas, antes
restritos a quem não era contratado
dessa forma.
Outro ponto abordado pela
Fiesp diz respeito ao risco de “pejotização”. De acordo com a enti-

dade, o projeto de lei proíbe que
um ex-funcionário, que tenha trabalhado nos últimos 12 meses na
empresa contratante, seja titular
ou sócio da empresa prestadora
de serviço. “Terceirização não é
pejotização. Pejotização é contra a
lei e vai continuar sendo”, destaca
a Fiesp.
Outro grande temor de quem é
contra a terceirização diz respeito
ao cumprimento dos direitos trabalhistas com quem é contratado
dessa forma. Novamente segundo
a Fiesp, o projeto em debate obriga a empresa contratante a fiscalizar a contratada no cumprimento
dos direitos trabalhistas e previdenciários. “No caso da empresa
prestadora de serviço não honrar
suas obrigações, a contratante
terá que honrar por ela”, explica a
Federação.
O PL também prevê o bloqueio
de 4% do valor total do contrato
entre a prestadora de serviços e a
contratante para cobrir despesas
de eventuais interrupções de pagamento dos direitos trabalhistas.
Todos esses pontos, entretanto, são rebatidos pelos críticos ao
projeto de lei. Para Piero Locatelli,
não será nada fácil responsabilizar
empregadores que desrespeitam
os direitos trabalhistas. A lentidão
da Justiça brasileira e o número de
processos sobre terceirização no
Tribunal Superior do Trabalho – no
final de 2014 era superior a 15 mil
ações –, de fato, não indicam vida
fácil para quem quiser reclamar
seus direitos.
As negociações entre patrão e
empregado também correm risco.
Afinal, os terceirizados que trabalham em um mesmo local acabariam representados por diferentes
sindicatos e teriam que lidar com
diferentes patrões. A CUT também
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alerta para uma possível discriminação com aqueles que são
contratados por essa modalidade no próprio ambiente de
trabalho.
Locatelli, em artigo publicado no site da revista Carta
Capital, também contesta a
defesa de que os terceirizados
teriam seus direitos ampliados. De acordo com dados do
Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), o salário de trabalhadores terceirizados é 24% menor do que o dos
empregados formais. A Fiesp
rebate com dados da RAIS –
Segundo dados da CUT, quatro em cada cinco acidentes de trabalho envolvem funcionários
Relação Anual de Informações
terceirizados.
Sociais – do Ministério do
Trabalho e diz que, em funções
último mês de abril, no que foi
equivalentes, a diferença nos salátrabalhista, já que a CLT, criada na
rios é de apenas 0,3%.
considerada uma grande derrota
época de Getúlio Vargas, já tem
Para Locatelli, no entanto, a conmais de 70 anos.
do governo federal e de entidades
tratação por terceirização impede,
Já os sindicalistas preferem frear
sindicais. Agora, o PL está nas mãos
em muitos casos, que o funcionáqualquer debate referente ao tema,
do Senado, que ainda não definiu
rio tenha acesso a benefícios como
pois alegam que os empresários
data para a votação no plenário.
participação nos lucros, auxílio-crebuscam apenas reduzir despesas,
Ainda assim, o caminho poche, entre outros.
cortando para isso os direitos dos
derá ser longo. O projeto devetrabalhadores. Muitas entidades
rá ser analisado pelas comissões
E AGORA?
sindicais sequer aceitam conversar
de Constituição e Justiça (CCJ),
O importante nesta discussão é
sobre o assunto, alardeando que
Assuntos Econômicos (CAE),
pensar de forma crítica. Não se
a chamada “flexibilização da CLT”
Assuntos Sociais (CAS) e Direitos
trata do cenário perfeito pintado
seria extremamente prejudicial aos
Humanos (CDH) da Casa. A mepela federação que representa as
trabalhadores brasileiros.
dida, entretanto, não é nova. A
indústrias do Estado mais rico da
Nesse sentido, o debate sobre
proposta encontrava-se parada na
nação, mas também não parece ser
a terceirização ganhou um viés maCâmara há 11 anos e só foi “resgatao inferno descrito por aqueles conniqueísta, ampliado pela atuação
da” pelo atual presidente da Casa,
trários ao projeto.
de simpatizantes e contrários ao
deputado Eduardo Cunha (PMDBO debate envolve um tema que
projeto nas redes sociais. Assim
-RJ), no início de seu mandato.
há muito tempo gera ferrenhas
como em outros campos da socieHaverá, dessa forma, muito tempo
discussões entre sindicalistas e
dade brasileira atual, a discussão
para novas discussões e embates
empresários. Sempre que alguém
sobre o PL 4.330 ganhou contorsobre o tema.
levanta a possibilidade de alterar
nos de “Fla-Flu” nos ambientes
Agora você conhece melhor os
ou flexibilizar a CLT, os dois lados
digitais, em referência ao tradiargumentos
de cada lado. E a reacabam se exaltando. Os emprecional clássico carioca que opõe
vista Mercado Automotivo seguirá
sários defendem a urgência de,
Flamengo e Fluminense.
acompanhando de perto essa disao menos, atualizar o conjunto de
O projeto de lei foi aprovado
leis que versam sobre o cotidiano
cussão.
pela Câmara dos Deputados no
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Números do Setor
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Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO TOTAL DE AUTOVEÍCULOS NOVOS
O número de autoveículos novos licenciados diminuiu consideravelmente em abril deste ano, tanto
na comparação com o mês anterior quanto em relação ao mesmo período de 2014. Chama atenção
também o resultado que leva em consideração o acumulado de janeiro a abril. Em 2015 foram cerca de
894 mil unidades licenciadas contra 1,1 milhão de 2014. Foi a primeira vez, desde 2009, que o índice
ficou abaixo da casa do milhão.
Comparativo Mensal
Mil unidades
293,2

Variações %
234,6

abr/14

mar/15

Mil unidades

219,3

Abr-15 / Mar-15

- 6,6%

Abr-15 / Mar-14

- 25,2%

Janeiro a abril de cada ano

abr/15

909

903

2008

2009

1.066

1.114

1.076

1.164

1.106

-17,5%
894

672

509

549

2005

2006

2007

2010

2011

2012

2013

2015

2014

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Em relação à produção de abril, a queda mais expressiva ocorreu na comparação com o mês imediatamente anterior. Vale citar, no entanto, o significativo decréscimo no acumulado do ano em relação ao
mesmo período de 2014: 17,5%. Trata-se do pior resultado de janeiro a abril desde 2007.
Comparativo Mensal
Mil unidades
277,1

Variações %

254,0
217,1

Abr-15 / Mar-15
Abr-15 / Mar-14

abr/14

mar/15

- 21,7%

Janeiro a abril de cada ano

abr/15

1.033

Mil unidades
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- 14,5%

742

771

829

2005

2006

2007

2008

888

2009

1.063

2010

1.114

2011

1.214
1.009

2012

-17,5%

1.069
882

2013

2014

2015
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PREVISÕES
Nas previsões da Anfavea para 2015 a maior variação negativa diz respeito ao licenciamento de veículos pesados, que deve ser 31,5% inferior ao ano de 2014. O segmento também tem forte retração na
produção, com 22,5% a menos. Já as exportações, tanto de leves quanto de pesados, devem apresentar
variação positiva.
AUTOVEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, COMERCIAIS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS)
Mil unidades
Produção

2014

2015

Total Veículos

3.146

2.832

▼

-10,00%

Veículos leves

2.973

2.698

▼

-9,30%

173

134

▼

-22,50%

Total Veículos

3.498

3.038

▼

-13,20%

Veículos leves

3.333

2.925

▼

-12,30%

Veículos pesados

165

113

▼

-31,50%

Total Veículos

334

338

▲

1,10%

Veículos leves

310

313

▲

1,00%

24

25

▲

2,70%

Veículos pesados

Licenciamento

Exportações

Cinto de segurança salva vidas.

Veículos pesados

Variação
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Andap realiza evento
para fabricantes e
distribuidores

A

Andap promove, no dia 17 de junho, em sua sede, evento
voltado aos fabricantes e distribuidores. O economista da
Fecomercio SP, Fabio Pina, fala sobre a conjuntura econômica
para o segundo semestre e a advogada Adriana Franco, sócia do escritório Trench, Rossi e Watanabe Advogados, faz palestra sobre as investigações do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
que instaurou três processos administrativos contra empresas que
atuam no setor de autopeças por suposta prática de cartel.
Segundo o presidente da Andap, Renato Giannini, é importante municiar os associados de informações relevantes e que impactam o setor, por isso são organizados encontros ao longo do ano.
“Procuramos destacar assuntos que sejam de interesse da reposição”, afirma. Além disso, a Andap está empenhada em desenvolver
ações que visam estreitar ainda mais as relações entre fabricantes
e distribuidores. “É importante que os dois elos da cadeia estejam
em sintonia fina, principalmente em momentos que exigem mais
esforços e atenção de todos.”
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Como ler mais?
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Cultura

Brasileiros completam, em média, somente dois livros por ano. Simples
alterações na rotina podem incentivar e ampliar o hábito da leitura

Q

uantos livros você leu em 2014? Independente
mente do resultado, está satisfeito com seu
índice de leitura? Na média, o Brasil não está.
Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no
Brasil, divulgada em 2011, o brasileiro lê, em média, 4
livros por ano, mas finaliza somente 2,1 obras. O dado
pode ser interpretado pela seguinte ótica: os livros cuja
leitura não é encerrada pela população são aqueles
cujo conteúdo é pedido como obrigatório em escolas e
universidades. Ou seja, lê-se apenas o que é obrigado
a ler e não o que se deseja.
A pesquisa foi realizada pelo Ibope Inteligência e
em sua terceira edição ouviu 5 mil entrevistados em
315 municípios entre junho e julho de 2011. A próxima edição do levantamento deverá ser divulgada até
o final deste ano. Até lá, resta ao País discutir seus
hábitos de leituras e entender o que pode e o que
deve ser feito para alterar esse cenário, que prejudica
diretamente o crescimento do Brasil.
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O levantamento do Ibope mostrou ainda uma queda na média de leitura dos brasileiros, de 4,7 obras em
2007 para 4 em 2011. O senso comum diz, no entanto,
que o acesso aos livros é maior atualmente. Afinal, podemos recorrer às leituras digitais, geralmente mais
baratas do que os livros físicos. Além disso, programas
do governo federal como o Vale Cultura têm o objetivo
de fomentar o consumo deste tipo de serviço pela população. O que explica então essa queda nos índices
de leitura?
A resposta está no tempo que as pessoas dedicam
às demais atividades cotidianas. Em 2007, os entrevistados foram questionados sobre o que gostam de
fazer em seu tempo livre. À época, 77% respondeu que
gostava de assistir televisão e 29% de ver filmes, em
qualquer formato. Já em 2011, os índices cresceram
para 85% (TV) e 38% (filmes). O interesse pela leitura
foi um dos únicos que apresentou decréscimo durante
o período: era a preferência de 36% dos entrevistados
em 2007 e de 28% quatro anos depois.

Aumentou também a quantidade de
pessoas que definem a leitura como uma
prática que ocupa muito tempo, obrigatória, que produz cansaço, é entediante
e exige muito esforço. O esforço desde
então deve ser voltado a aumentar a percepção dos brasileiros quanto à importância do hábito da leitura. O brasileiro
adora comparar seus índices de produtividade e impostos pagos anualmente
com os de países que apresentam algumas semelhanças em relação ao nosso
desempenho econômico. Na questão
da leitura, no entanto, perdemos feio. A
Índia, por exemplo, tem média semanal
de leitura superior a 10 horas, o dobro
do registrado no Brasil. Já a China lê semanalmente, em média, por 8 horas, enquanto a Rússia
registra 7 horas/semana.
O problema está exposto. As autoridades brasileiras
se concentram – ou ao menos deveriam – para amenizar
a situação, incentivando a leitura entre os brasileiros e
ampliando o acesso da população do País aos livros,
jornais e revistas. Devemos pensar também em como
alterar este cenário dentro de nossas próprias casas. Ou
seja, resolver o problema individualmente para que a solução comece a ser espelhada no restante da sociedade.
CONSELHOS ÚTEIS
Quando questionamos alguém sobre os motivos que o
levam a ler pouco, a resposta invariavelmente é: “Não
tenho tempo”. Mas será que não tem mesmo? Gastamos
atualmente horas preciosas na internet, especialmente
em dispositivos móveis. Chegamos em casa, nos atiramos no sofá, ligamos a televisão e passamos a interagir
nas redes sociais. A situação se repete, com algumas
diferenças, no transporte público, em salas de espera e
até mesmo em eventos sociais.
Imagine agora quanto tempo você despende diariamente na internet. Imagine utilizar metade – somente
a metade – desse tempo para ler. Já seria um ganho absurdo em suas metas de leitura.
Outra dica importante: leve sempre ao menos um
livro com você. Assim, você sempre terá algo para ler
se precisar passar o tempo em algum momento do seu
dia. Sabe aquela consulta médica que atrasa mais que
o esperado? Leia. E aquela reunião que deveria ter começado há 20 minutos? Leia.
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Nesses momentos costumamos usar celulares porque eles estão sempre ao nosso alcance. Mude seus
hábitos aos poucos e com o tempo a leitura se tornará
um hobby, deixando de ser uma obrigação. Há ainda os que reclamam de obras essencialmente chatas,
que atribuem carga negativa ao ato de ler. A solução
para esse problema? “Pule” esse livro. Passe para o
próximo. Se você não estiver no colégio ou na faculdade, não será verdadeiramente obrigado a ler uma
obra específica.
Leia sobre aquilo que tem interesse. Se entre uma
obra ou outra você conseguir conciliar um clássico da
literatura, de difícil compreensão, melhor. Caso contrário, siga lendo o que você gosta. Ler expande os horizontes, ampliando o conhecimento cultural de modo
a amplificar as qualidades no ambiente de trabalho e
na vida pessoal. Quem lê mais adquire mais soluções
para resolver aqueles problemas que, de início, soam
impossíveis.
Além disso, leitores considerados assíduos costumam chamar a atenção para outra característica fascinante da leitura: a ampla variedade de temas disponíveis. Seja você um interessado na economia da
Turquia, na vida das borboletas, em táticas de vendas
ou na história da sua cidade, acredite, haverá ao menos
um livro sobre isso.
Portanto, estabeleça os assuntos que lhe interessam, tenha sempre um livro em mãos e passe a dedicar
mais tempo diário à leitura. Em pouco tempo, você
perceberá que a leitura se tornou um hábito prazeroso,
gerando benefícios a curto, médio e longo prazos.
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Pesquisa (PCCV – dezembro de 2014)

Pesquisa Conjuntural do Comércio
A

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

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

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

Índice
(média 2011=100)

dez-14/
nov-14 (%)

dez-14/
dez-13 (%)

ac. ano (%)

832.539

103,79

0,0

-1,3

0,9

6.317.169

88,05

0,7

-9,2

-16,3

272.996

115,67

12,1

-3,5

-2,6

2.590.494

92,42

4,0

-10,6

-22,6

38.713

107,90

18,1

-5,8

-14,0

369.383

71,95

-9,5

-10,7

-12,7

Autopeças e acessórios

23.517

103,57

-2,4

12,0

-0,4

Concessionárias de veículos

75.421

102,29

-3,8

-8,0

-9,9

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

33.307

104,99

-2,9

31,0

5,0

171.739

92,50

5,0

-12,4

-13,9

34.302

88,66

-8,6

-15,3

-6,8

204.716

95,77

11,1

-5,5

-11,2

92.732

96,93

-17,3

2,6

15,2

713.498

86,69

-7,4

-10,1

-9,8

44.636

121,57

20,0

1,0

8,6

180.907

78,26

-13,5

-4,4

-1,7

39.818

157,71

5,4

12,4

15,2

247.902

82,13

-1,0

-2,6

-11,3

27.354

94,60

5,2

0,4

1,0

194.931

72,44

7,7

-16,7

-12,4

34.415

107,64

-4,0

-7,0

1,0

Concessionárias de veículos

92.075

92,92

15,3

-20,9

-23,9

Autopeças e acessórios

19.814

76,74

-12,8

9,1

-8,5

232.717

73,41

-5,8

-0,4

-17,1

Concessionárias de veículos

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

11.406

62,84

-19,7

-6,6

-2,6

Concessionárias de veículos

81.120

96,85

12,2

-9,7

-19,4

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

73.392

93,97

-16,5

-3,8

3,2

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

Sorocaba
Taubaté

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

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

393.341

88,66

4,3

-9,5

-14,0

28.593

67,92

2,5

-12,0

-14,8

189.640

94,70

8,2

-5,5

-18,0

28.930

106,19

-0,8

-0,4

0,5

296.601

93,23

0,6

-7,9

-8,5

28.614

105,33

-3,5

-5,5

7,4

282.684

95,02

-2,5

-1,7

-3,9
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Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação acumulada no ano

out-14 (%)

nov-14 (%)

dez-14 (%)

out-14 (%)

nov-14 (%)

dez-14 (%)

-1,6

-4,7

-1,3

1,7

1,1

0,9

-21,5

-16,0

-9,2

-17,0

-16,9

-16,3

-3,8

-12,2

-3,5

-1,3

-2,5

-2,6

-32,3

-25,2

-10,6

-23,5

-23,7

-22,6

-18,6

-24,3

-5,8

-13,7

-14,7

-14,0

-15,5

-8,4

-10,7

-13,3

-12,9

-12,7

18,8

-1,7

12,0

-1,4

-1,4

-0,4

-3,6

6,4

-8,0

-11,6

-10,1

-9,9

16,5

24,2

31,0

1,4

3,2

5,0

-13,0

-16,0

-12,4

-13,8

-14,0

-13,9

-16,1

-21,9

-15,3

-4,2

-6,1

-6,8

-12,6

-12,4

-5,5

-11,7

-11,8

-11,2

7,3

17,1

2,6

16,2

16,3

15,2

-9,2

-5,1

-10,1

-10,3

-9,8

-9,8

-0,1

-9,6

1,0

11,6

9,4

8,6

-6,4

2,5

-4,4

-1,9

-1,5

-1,7

-2,6

1,9

12,4

17,1

15,5

15,2

-13,5

-8,7

-2,6

-12,4

-12,1

-11,3

-2,0

-1,9

0,4

1,4

1,1

1,0

-20,6

-19,6

-16,7

-11,2

-12,0

-12,4

-5,4

-6,8

-7,0

2,5

1,7

1,0

-28,1

-28,3

-20,9

-23,7

-24,2

-23,9

17,1

3,6

9,1

-11,0

-9,7

-8,5

-11,9

-3,7

-0,4

-19,8

-18,4

-17,1

7,5

-9,1

-6,6

-1,7

-2,3

-2,6

-29,1

-16,3

-9,7

-20,7

-20,3

-19,4

-0,1

6,7

-3,8

3,5

3,8

3,2

-17,6

-14,0

-9,5

-14,5

-14,4

-14,0

-24,5

-22,5

-12,0

-14,4

-15,1

-14,8

-18,8

-10,1

-5,5

-19,9

-19,1

-18,0

-1,4

-1,2

-0,4

0,7

0,5

0,5

-5,6

-5,6

-7,9

-8,8

-8,5

-8,5

12,3

4,6

-5,5

9,1

8,7

7,4

-3,9

-2,4

-1,7

-4,3

-4,1

-3,9

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

R edação

Emenda constitucional nº 87/2015
Migração do recolhimento da diferença de alíquotas do ICMS para o Estado
destinatário nas operações que destinem mercadorias a consumidores finais
não contribuintes – vendas não presenciais e e-Commerce

E

m 17/04/2015 foi publicada a Emenda
Constitucional nº 87/2015 que altera as regras
de tributação do ICMS, refletindo principalmente nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto
(pessoas físicas ou pessoas jurídicas não contribuintes
do imposto).
Na forma como idealizada originalmente, a estrutura de tributação do ICMS tinha como premissa que a
maior parte das vendas dirigidas a consumidores finais
seria realizada por estabelecimentos varejistas locais,
cabendo o imposto sobre tais operações ao Estado de
origem onde se encontram estabelecidos os varejistas.
Contudo, o avanço da tecnologia e eficiência logística
alteraram completamente esse modelo.
O franco crescimento do Comércio Eletrônico (e-Commerce) e Vendas não Presenciais implicou em grande impacto tributário aos Estados consumidores (principalmente Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste).
Como a legislação atual prevê que o ICMS nas vendas a consumidores finais deve ser recolhido pelo
remetente ao Estado em que o mesmo se encontra
estabelecido, o incremento das vendas interestaduais diretamente aos consumidores finais vem reduzindo a receita dos Estados que não possuem polos de
distribuição consolidados.
Depois de muitas discussões e tentativas de autorregulamentação, o Congresso Nacional aprovou a referida
Emenda Constitucional nº 87/2015, a fim de equalizar a
distribuição do ICMS nas vendas interestaduais.
Prioritariamente essa alteração consiste em dar
ao Comércio Eletrônico (e-Commerce) e Vendas
Interestaduais Diretas o mesmo tratamento tributário que é dado atualmente às operações interestaduais entre empresas contribuintes do imposto.
Com essa alteração as operações interestaduais
dirigidas a consumidores finais serão tributadas pelo
Estado de origem pela alíquota interestadual (4%, 7% ou
12%), e o Estado de destino cobrará o imposto correspondente à diferença entre a aplicação da sua alíquota
interna (17%, 18 ou 19%) e a alíquota interestadual.
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A vigência dessa Emenda Constitucional produzirá
efeitos no exercício subsequente ao da sua publicação,
ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2016.
O texto da proposta aprovada prevê a partilha escalonada da diferença de alíquotas entre os Estados de
origem e destino a partir de 2015.
Referido escalonamento prevê que o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a
interestadual será partilhado entre os Estados de origem
e de destino, na seguinte proporção:
I – Para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para
o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o
Estado de origem;
II – Para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para
o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o
Estado de origem;
III – Para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para
o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o
Estado de origem;
IV – Para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o
Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado
de origem;
V – A partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para
o Estado de destino.
Como a promulgação da Emenda Constitucional pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal ocorreu em 16 de abril, a mesma passará a produzir efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2016.
Em razão do princípio da anterioridade, salvo regulamentação que venha a ser editada em sentido diverso,
o escalonamento para 2015 não terá efeito.
A partir da entrada em vigor das novas regras, a
responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de
alíquota, será do remetente da mercadoria, situado no
Estado de origem.
Ou seja, a empresa que vender uma mercadoria
para um consumidor final não contribuinte do imposto,
localizado em outro Estado, arcará com o recolhimento do ICMS pela alíquota interestadual para o Estado
de origem e a diferença do imposto para o Estado
de destino.

Laurindo Leite Júnior é sócio
da Leite, Martinho AdvogadosLMA, escritório
especializado em Direito
Tributário e Societário,
desenvolvendo atividades de
consultoria e planejamento
tributário, logística fiscal, defesa
contenciosa e recuperação de
créditos tributários.

Assim, para as empresas que praticam atividade
de venda para pessoas físicas (ou pessoas jurídicas
não contribuintes) localizadas em outro Estado da
Federação, é essencial se programarem para alterar
os seus sistemas internos, bem como buscar uma metodologia eficaz de ressarcimento do ICMS-ST.

Cinto de segurança salva vidas.

Importante esclarecer que essa alteração legislativa
trará grande impacto no recolhimento do ICMS relativo
aos produtos sujeitos à Substituição Tributária.
Isto porque, atualmente, quando uma empresa vende produtos sujeitos à Substituição Tributária para não
contribuintes do imposto, a Nota Fiscal é emitida sem
destaque algum de ICMS, uma vez que o mesmo já foi
integralmente recolhido para o Estado onde a empresa
está localizada.
Com essa alteração, a venda interestadual para
consumidor final (pessoa física ou pessoa jurídica não
contribuinte) acarretará novo recolhimento do ICMS ao
Estado de origem (como ocorre hoje nas vendas entre
empresas contribuintes do imposto), além do pagamento da diferença da alíquota ao Estado de destino.
Em contrapartida, da mesma forma como ocorre
hoje em dia nas vendas entre pessoas jurídicas contribuintes do imposto, a empresa remetente da mercadoria terá o direito de se ressarcir do ICMS-ST que
foi retido antecipadamente.
Para tanto, será necessário observar as regras de
ressarcimento criadas pelos Estados, como, por exemplo, a Portaria CAT nº 17/99 em São Paulo.
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Eventos – AMR

AMR 2015 – Auto Maintenance & Repair Expo
se renova e cresce, mesmo num cenário internacional difícil

A

pesar das dificuldades enfrentadas com o desaquecimento do mercado internacional, agora estabilizado em patamar mais baixo, as indústrias
de autopeças e manutenção automotiva apresentaram,
no Beijing – novo centro internacional de exposição da
China –, novas políticas de promoções e de atualizações, o que permitiu aos mercados globais enxergarem
novas alternativas de comercialização.
Foi neste clima, dando as boas-vindas ao início da primavera na China, que a AMR 2015 – Auto
Maintenance & Repair Expo – abriu suas portas de 9
a 12 de abril, e consolidou-se como uma das maiores
mostras internacionais do setor de manutenção e de
reparação automotiva.
O aumento de 9% no número de expositores, em
comparação com a mostra do ano anterior, reflete a
forte colaboração das empresas de promoção de marketing durante o período de transformação industrial.
A AMR 2015 recebeu em seus 100.000m² de espaço
um total de 53.216 visitantes nos quatro dias da mostra,
atraindo atenção especial dos tradicionais compradores europeus e americanos.
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Apesar da grande desvalorização do rublo e dos
graves choques econômicos, os grandes distribuidores russos compareceram à feira contribuindo para
seu brilhantismo e garantindo sua participação neste
crescente mercado.
Vale destacar também o aumento de visitantes indianos e dos grupos organizados de compradores do
sudeste asiático, sempre presentes nesta feira.
Mesmo enfrentando um forte feriado ocidental (Páscoa), que coincidiu com a data de realização
desta edição da feira, esta não perdeu em termos de
visitação.
A AMR 2015 mostrou-se altamente valorizada pela
Associação Auto Care (ACA) da América, Australian
Automotive Aftermarket Association (AAAA) e pelos
organizadores da mostra italiana – Autopromotec –,
de Bolonha. Além disso, ganhou grande destaque de
cobertura das mídias especializadas do setor automotivo nacional e internacional, aqui incluindo Austrália,
Brasil – revista Mercado Automotivo –, Alemanha, Rússia,
Coréia, África do Sul, Taiwan e região.
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Segundo os organizadores da feira, esta edição teve
o maior número de expositores regulares e também a
mais extensa participação de novas empresas.
Destacam, ainda, ter esta mostra se transformado
na maior plataforma de compra e venda de produtos
para reparação e manutenção de automóveis da Ásia.
Assim, a AMR consolida-se como uma das mais

reputadas feiras de manutenção e reparação em
todo o mundo.
E a AMR 2016 já tem data para acontecer. Será realizada no novo Beijing Centro Internacional de Exposição
da China (NCIEC) de 3 a 6 de março.
Mais informações: www.auto-maintenance.com.cn
Nos vemos por lá.
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TecDoc

M ajô G onçalves

Informação técnica à
mão do reparador

I

nformações técnicas para execução do reparo de
veículos é a ferramenta essencial do mecânico em
qualquer lugar do mundo. A tecnologia cada vez
mais avançada na indústria automobilística exige conhecimento técnico para aplicação da peça correta ao
modelo do veículo. A TecDoc, que tem o banco de dados abastecido pelos fabricantes de autopeças, chega
ao Brasil para suprir essa necessidade dos reparadores. O catálogo eletrônico, que já conta com 26 marcas
aqui e na Europa, é líder no segmento do aftermarket.
Trata-se de uma solução rápida e prática para o dia a
dia de oficinas e lojas.
Hoje, com tanta variedade de modelos e marcas
de veículos, há milhares de aplicações para a mesma
peça e a identificação correta é o ponto de partida para
a manutenção eficaz e de qualidade do serviço. Com
o WEB Catalog a consulta é simples, basta selecionar
o modelo do carro para visualizar as peças de várias
marcas para determinada aplicação. Como as informações são padronizadas e estruturadas, fica fácil fazer a
pesquisa e escolher a opção desejada.
Desenvolvido para ser um sistema que facilita a
busca pelo reparador, as informações têm como base
as características da frota circulante de cada país.
Com acesso aos dados de forma unificada, o reparador ganha em produtividade, pois é possível pesquisar,
comparar e selecionar as famílias de peças por modelo
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de carro, tendo à disposição todas as informações dos
fabricantes parceiros. Os dados de todas as marcas são
padronizados, o que agiliza a busca de informações. É
uma ferramenta criada pelos fabricantes para o mercado de reposição. O sistema está disponível por meio
de licença de consulta da própria TecAlliance.
O vasto banco de dados originais dos fabricantes
de autopeças contém mais de 560 marcas, mais de 4,3
milhões de itens e 1,6 milhão de imagens para aproximadamente 51 mil tipos de veículos leves, com atualização mensal para 28 idiomas.
Para a TecAlliance, estar presente no Brasil é fundamental por ser um importante mercado em evolução. Pretendemos inicialmente ter informações da linha leve, mas também devemos expandir o banco de
dados para veículos pesados e motocicletas. A nossa
proposta é nos tornarmos referência em informações
técnicas ao aftermarket, assim como já acontece em
outros países. A parceria com as entidades do setor – a
empresa já firmou parceria com o Sindirepa Nacional
e está em negociação com o Sincopeças e a Andap,
além de contar com o apoio do Sindipeças – é a melhor
forma de estarmos próximos dos reparadores como
fonte de informação.
Heloisa Monzani
Diretora-geral da TecAlliance no Brasil

Economia

R edação

O que aprender com
o caso Petrobras?
Setor de reposição automotiva tem lições a tirar do escândalo
que atingiu a maior empresa do País

N

ão há no Brasil quem não tenha acompanhado nos últimos semestres o escândalo de corrupção da Petrobras. Investigado pela Polícia
Federal na Operação Lava Jato, o caso gerou prejuízo
bilionário à petrolífera, afetou também o setor de petróleo e gás, bem como a economia brasileira em um
período já marcado pelo desempenho ruim da indústria nacional.
Mais importante do que entender os efeitos práticos do episódio, é necessário extrair do caso ensinamentos e lições que podem ser aplicados a outros
setores, inclusive o de reposição automotiva. O escândalo da Petrobras nos mostra questões atreladas à
gestão, ao envolvimento com o governo e também ao
relacionamento com fornecedores.
A Operação Lava Jato, responsável pela condução
das investigações a respeito dos malfeitos na empresa,
teve início em março de 2014, quando a Polícia Federal
apurou a formação de um esquema que estaria desviando dinheiro de contratos da empresa. Conforme
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revelou a PF posteriormente, as suspeitas recaíam sobre grandes empreiteiras parceiras da Petrobras, diretores da companhia e também sobre políticos, primordialmente de partidos da base aliada da presidente
Dilma Rousseff.
Explorado excessivamente com o objetivo de minar
a candidatura de Dilma à reeleição, o caso ganhou contornos históricos ao mostrar à população brasileira que,
diferentemente de muitos outros escândalos recentes
na cena política do País, aquele caso não acabaria “em
pizza”. Ou seja, os responsáveis seriam punidos, fossem eles presidentes e executivos de grandes corporações, fossem políticos do (gigante) grupo de apoio
à executiva petista.
Mas como o caso Petrobras se relacionaria com a indústria nacional de reposição automotiva? Exatamente
no que diz respeito ao conteúdo nacional dos equipamentos que são entregues à empresa. Com o propósito
de fomentar a indústria brasileira que atende ao setor
de petróleo e gás, os governos de Luiz Inácio Lula da

Fotolia.com
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Silva e de Dilma Rousseff promoveram a aprovação de
uma legislação que determinava um índice mínimo de
utilização de peças nacionais. Ou seja, para que uma
empresa ingressasse em uma licitação da Petrobras
para uma plataforma, por exemplo, teria de formular
uma proposta na qual 70% do conteúdo desenvolvido
fosse nacional.
Com o tempo, o que se viu foi que a indústria brasileira deste setor específico tinha enormes dificuldades
para atender a demanda da gigante petroleira. Os atrasos nas entregas passaram a ser constantes, bem como
o aumento dos gastos para compensar a inabilidade
dos fornecedores nacionais em cumprir o prometido.
A crise atual da Petrobras não deriva, de fato, somente deste cenário. O que ocorre hoje em dia, segundo as investigações da Polícia Federal, decorre de
licitações fraudadas, nas quais as empreiteiras participantes combinavam entre si a vencedora da disputa
e superfaturavam o valor das obras. O que era obtido com a corrupção era desviado para diretores da
Petrobras e para políticos de partidos como PP, PMDB
e PT, de acordo com o que foi investigado.
Grande parte do esquema ainda está sendo descoberto pela Polícia Federal, principalmente por con-

ta das delações premiadas com envolvidos no caso.
Com a promessa de redução das penas, ex-diretores da
Petrobras e de companhias que teriam se beneficiado
do esquema têm revelado detalhes do que ocorria nos
bastidores de negócios do setor de petróleo e gás.
Graças a eles, descobriu-se que os beneficiários do
esquema poderiam receber entre 1% e 3% do valor dos
contratos, o que permite estimar os desvios em mais
de R$ 10 bilhões.
No entanto, esse cenário de corrupção deixou clara
a dificuldade financeira na qual a empresa se encontra. Para reverter a situação, a Petrobras precisa, entre
outras coisas, aumentar sua produtividade. Para isso,
precisará de equipamentos com urgência. E foi dessa forma que a opinião pública passou a questionar
a capacidade da indústria nacional em atender essa
demanda. Já é grande o lobby pela revisão ou até mesmo suspensão das regras de conteúdo nacional, para
permitir que a Petrobras possa contar com parceiros
estrangeiros.
No setor automotivo, o cenário pode chegar ao
mesmo ponto. Impulsionada por medidas que facilitaram o crédito à população, a demanda de carros
novos cresceu consideravelmente ao final da primeira década deste novo século. Com a economia fraca,
no entanto, as pessoas pararam de adquirir veículos
zero quilômetro e poderão se dedicar à manutenção
de seus automóveis. Oportunidade, portanto, para a
indústria de reposição.
O aftermarket brasileiro está preparado para atender essa demanda ou teremos problemas semelhantes
aos vistos no setor de óleo e gás? A resposta virá nos
próximos anos, mas a indústria de reposição automotiva do Brasil tem se mostrado cada vez mais pujante
e apta para atender pedidos extras.
Incentivar investimentos mais altos nas marcas do
setor fará com que as indústrias de autopeças tenham
mais segurança em eventuais instabilidades da economia brasileira. Indústrias mais fortes tendem a fortalecer ainda mais o segmento, gerando benefícios ao
próprio País.
O momento pode ser negativo para diversos segmentos nacionais e o escândalo de corrupção da
Petrobras contribuiu para essa insegurança jurídica.
Ainda assim, é em cenários como este que a indústria
de reposição automotiva deve mostrar sua força e sua
capacidade de resiliência para garantir um crescimento
sustentável e em longo prazo.
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Eventos – Autopromotec

AUTOPROMOTEC 2015
Bate recorde de público e de expositores

D

e 20 a 24 de maio aconteceu em Bolonha, na
Itália, mais uma Feira Bienal Internacional
de Equipamentos e de Produtos para o
Aftermarket Automotivo – a Autopromotec 2015.
Esta 26ª edição comemora mais de 50 anos de existência, superando suas melhores expectativas tanto
no que se refere à visitação de profissionais do setor
quanto de expositores.
Foram 1.587 expositores, um crescimento de 4,8%
sobre a edição de 2013, vindos de 47 países que ocuparam uma área de 157.000m² do Bologna Trade Fair
Center, distribuídos em 14 pavilhões, 4 áreas externas e
mais uma área destinada ao Autopromotec Edu – a área
de hospedagem criada para discussões aprofundadas
dos mais recentes tópicos do aftermarket automotivo.
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Com expectativa de mais de 100.000 visitantes (ainda sem números definitivos até o fechamento desta
edição), mais um recorde será quebrado.
Esta edição contou com 663 expositores estrangeiros (42% do total), representando um crescimento de
12,5% sobre a edição anterior, sendo que os países que
mais estiveram representados foram China, Alemanha,
Grã-Bretanha, Taiwan, Polônia, Estados Unidos, França,
Espanha, Holanda e Turquia.
Com os números aqui apresentados, a Autopromotec
2015 consolida-se como uma das principais feiras internacionais do aftermarket automotivo, transformando-se
num local de encontro mundial obrigatório para todos
os players deste setor, que a procuram para apresentar
seus produtos, fazer seus lançamentos e desenvolver
parcerias produtivas.
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Entre outras informações, discorreu sobre as infraestruturas existentes, o potencial de mercado tanto local
quanto brasileiro do setor automotivo,
os incentivos fiscais colocados à disposição dos investidores, os principais
players existentes no seu Estado, bem
como uma extensa gama de apoio e
assistência comercial oferecidas pelo
governo estadual.
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estacamos aqui a presença de
Maria Paula Merlotti (maria-paula@sdect.rs.gov.br), coordenadora Executiva do Setor Automotivo
do Estado do Rio Grande do Sul, que
apresentou interessante palestra sobre as oportunidades de negócios
ofertadas por seu Estado aos profissionais do setor automotivo.

Destacamos também a colaboração de Clarisse Torgan (ascon@ccris.
com.br), da Câmara de Comércio
Brasil Itália, que promoveu a ida de
empresas brasileiras para visitar a
feira fomentando assim o incremento do intercâmbio comercial entre os
dois países.
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APLICATIVO DO CARRO 100% APOIA O
MOVIMENTO MAIO AMARELO

D

esenvolvedor do aplicativo Carro 100%, o GMA
(Grupo de Manutenção Automotiva) destacou seu
apoio ao Movimento Maio Amarelo, que busca chamar
a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e
feridos no trânsito de todo o mundo. De acordo com o
GMA, o aplicativo também busca promover a segurança no trânsito ao orientar o motorista a cuidar de forma
preventiva de seu veículo.
“É um recurso útil e de fácil utilização para que o motorista seja avisado das revisões necessárias”, destacou o
GMA. O aplicativo é disponibilizado gratuitamente nas
versões Android e IOS para smarthpones e funciona da
seguinte forma: o usuário preenche os dados do veículo
(modelo, marca, ano e quilometragem média mensal)
e obtém informações sobre as condições de itens dos

Elvis P. Santos

Flash

sistemas de suspensão, freio, iluminação, entre outros,
que precisam de revisão. Posteriormente, o sistema avalia
as informações coletadas e confere uma nota ao veículo,
de acordo com suas condições.

SCHAEFFLER BRASIL É PREMIADA PELA TOYOTA

A

Schaeffler foi premiada pela Toyota do Brasil com o
“Quality Excellence Performance Award”, em escolha
que homenageou os melhores fornecedores da montadora. A companhia, que reúne as marcas INA, FAG e LuK,
foi reconhecida pela excelência na entrega de produtos
sem defeitos e sem reclamações durante o ano de 2014.
“A Toyota atualmente representa o exemplo a ser seguido em termos de qualidade de seus produtos, dentro da indústria automobilística e também em relação a
Best Practices em termos de práticas industriais. Receber
um reconhecimento por parte deste cliente indica que
a Schaeffler é considerada pela Toyota um exemplo a ser
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seguido pela cadeia de fornecedores. Assim, um prêmio
de Qualidade da Toyota é referência no setor e quem recebe é considerado Role Model”, afirma Marcelo Machado,
vice-presidente Sênior Automotivo – Schaeffler América
do Sul. Neste ano, foram 39 fornecedores selecionados
pela Toyota nas categorias Logística, Custos e Qualidade.

Cinto de segurança salva vidas.
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ZF AMÉRICA DO SUL TAMBÉM É AGRACIADA
PELA TOYOTA

A

ZF América do Sul foi mais uma empresa reconhecida pela Toyota na cadeia de fornecedores
da marca japonesa. A companhia conquistou o Best
Performance Supplier Award durante a 13ª Suppliers
Conference da Toyota. O diretor da Unidade de
Negócios Componentes de Chassis da ZF na América
do Sul, Wilson Sapatel, destacou que o reconhecimento traz muita satisfação e motivação à equipe
para seguir com o desenvolvimento das “melhores
práticas e soluções para o futuro da mobilidade”.
“O compromisso em agregar valor aos clientes é
uma das características mais importantes da unidade
de chassis, oferecendo produtos de alta tecnologia
equivalentes aos existentes nos mercados mais exigentes do mundo automobilístico, oferecendo eficiência, sustentabilidade e segurança. Ao adotarmos essas
práticas, o reconhecimento vem de forma natural”, finalizou Sapatel.
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Steve St. Angelo, chairman da Toyota do Brasil e CEO para
América Latina e Caribe; Robson Oliveira, gerente de
Manufatura – CC e TC – da ZF do Brasil; Toshio Tokunaga,
gerente Técnico Kaizen – CC – da ZF do Brasil

IQA APRESENTA NOVAS EDIÇÕES EM PORTUGUÊS
DOS MANUAIS DO AIAG

N

o final de maio, o Instituto da Qualidade Automotiva
(IQA) apresentou as novas edições em português
dos manuais CQI 9: Avaliação do Sistema de Tratamento
Térmico (3ª edição), CQI 11: Avaliação do Sistema de
Deposição (2ª edição) e CQI 12: Avaliação do Sistema de
Revestimento (2ª edição). Segundo a entidade, as publicações são desenvolvidas pelo AIAG (Grupo de Ação da
Indústria Automotiva), traduzidas e editadas com exclusividade em língua portuguesa pelo Instituto.
Os materiais trazem requisitos de processos para organizações e fornecedores que possuem capacidade para
fornecer produtos que atendam as especificações do
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cliente e os documentos regulatórios aplicáveis, aumentando a satisfação do consumidor por meio da aplicação
efetiva e da inclusão de processos para a melhoria contínua do sistema. Os três manuais podem ser adquiridos
por meio do site do IQA (www.iqa.org.br).

Cinto de segurança salva vidas.

KS KOLBENSCHMIDT E RIKEN FORMAM ALIANÇA
ESTRATÉGICA GLOBAL

A

o final de maio, as empresas KS Kolbenschmidt
GmbH e Riken Corporation (“Riken”), que atuam
na linha de pistão e anel de segmento respectivamente, anunciaram a formação de uma aliança estratégica
global para vendas, engenharia e desenvolvimento de
sistemas de cilindro.
De acordo com as companhias, o desenvolvimento
conjunto de sistemas de cilindro será direcionado para a
redução de emissões de CO2, melhoria da confiabilidade
e redução total de custo e de propriedades para os motores da linha leve e pesada, tanto no mercado automotivo
como no industrial. Dessa forma, as marcas constroem
uma parceria já existente na Índia, onde ambas são parceiras joint-venture das empresas Shiram Pistons e Rings
Limited. KS Kolbenschmidt e Riken coordenarão, sempre
que necessário, as suas vendas regionais, engenharia e

DAYCO ANUNCIA NOVO DIRETOR-PRESIDENTE E
COMEMORA 110 ANOS DE MERCADO

A

Dayco anunciou João Simões Ramon como seu
novo diretor-presidente para negócios na América
do Sul. O executivo tem formação em Engenharia e
Administração de Negócios e experiência no mercado
administrando empresas como Aeroquip Vickers, Senior
Flexonic, Gates e Actuant Corporation. Ramon será responsável por todas as atividades da Dayco na América
do Sul incluindo área Comercial, Operações, Engenharia,
Materiais e Distribuição para os setores Automotivo e
Industrial.
“A Dayco vai acelerar seus investimentos focando no
crescimento de seus negócios na região” afirmou John
Bohenick, CEO da Dayco Mundial. “Com este desafio estamos satisfeitos que o Ramon tenha se juntado a nós para
liderar nossa equipe na América do Sul, pois ele sempre
alcançou resultados expressivos em sua trajetória profissional”, completou. Além disso, a Dayco comemorou no
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suporte técnico para otimizar soluções de sistemas de
cilindro para a base global de clientes OEM, informaram
as empresas em comunicado divulgado à imprensa.
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dia 17 de maio o 110° aniversário de sua fundação em
Ohio, nos Estados Unidos. Atualmente, a empresa conta
com 4.300 colaboradores e mais de 40 fábricas, centros
de distribuição, centros de tecnologia e escritórios de
vendas em 16 países.

