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Novos horizontes

Aos 40 anos, Fenatran
chega à 20ª edição e projeta bons
negócios para o setor de reposição

Economia

Conselheiro do Sindipeças analisa o cenário
da reposição para 2016
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Crise atual exige criatividade e
coragem dos brasileiros
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HORA DE OTIMIZAR E
REDUZIR CUSTOS
Divulgação

À

s vésperas da Fenatran – Salão Internacional do Transporte Rodoviário
de Carga –, maior e mais completo
evento voltado para toda a cadeia do
transporte rodoviário de carga da América Latina,
a matéria de capa traz as novidades que estarão
expostas nesta feira tão importante do segmento
de pesados. Frotistas poderão conferir os últimos
lançamentos. Neste momento em que as vendas
de veículos pesados sofrem queda considerável
a redução de custo é fundamental e o foco está
em tecnologias que trazem otimização e economia para a operação. Além de veículos, o evento
também traz serviços e implementos para o setor de transporte que podem facilitar em muito
a operação.

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

A Andap, junto com o Sindipeças e o Sincopeças-SP, vem realizando amplo estudo
visando conter novos reajustes da MVA (Margem de Valor Agregado), que interfere
nos custos de toda a cadeia, até o consumidor final, pois os custos tributários
mais as despesas da operação na cadeia de distribuição têm aumentado de tal
forma que as margens não têm mais como acompanhar.
Por isso, otimização e redução de custos na operação são pontos vitais que
devem ser acompanhados com uma lupa pelas empresas, caso contrário
terão problemas.
Nesta edição temos a satisfação de contar com a entrevista de Elias Mufarej,
conselheiro do Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores) e coordenador do GMA (Grupo de Manutenção Automotiva), que fala sobre as perspectivas do setor automotivo para o ano de 2016.

Boa leitura!
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Divulgação

Evolução da
frota reflete
na reposição
Com 50 anos de atuação no setor de autopeças, Elias Mufarej
trabalhou em importantes companhias, como Cofap, Wapsa
(Bosch), Projetores Cibié (grupo Valeo), Metagal, Sogefi (Filtros
Fram) e Fiamm, ocupando cargos estratégicos e diretivos. Toda
experiência adquirida no mercado o transformou em um
representante respeitado no setor. Também tem forte atuação como
membro do conselho administrativo do Sindipeças (Sindicato
Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores)
há mais de 20 anos. Atualmente, exerce as funções de conselheiro
do Sindipeças para o mercado de reposição e presidente do GMA
– Grupo de Manutenção Automotiva. Mufarej fala do trabalho
desenvolvido para o mercado de reposição, tendência e projetos
que envolvem todos os elos da cadeia.
10
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Como o mercado deve
reagir este ano e em 2016?
As projeções do estudo
do Sindipeças indicam
que o faturamento
nominal dos fabricantes de
autopeças para o mercado
de reposição de janeiro a
agosto foi 5% superior ao
mesmo período de 2014.
Isso mostra que a reposição
vem se mantendo no ritmo
estimado pelo estudo
da Roland Berger, que
prevê crescimento para
o segmento de 4,8% para
os próximos anos. Cenário
positivo, principalmente
se comparado ao canal
montadora, onde fabricantes
registraram queda de 22%
do faturamento nominal este
ano, de acordo com a pesquisa
conjuntural do Sindipeças.
Observamos que o movimento
da reposição acompanha o
crescimento da frota circulante
de veículos nos últimos
anos. Hoje, existem mais
de 41 milhões de unidades,
entre automóveis, comerciais
leves, caminhões e ônibus,
de acordo com levantamento
do Sindipeças. O estudo da
Roland Berger indica essa
tendência para os próximos
anos. O volume de veículos
com três anos a 15 anos
totaliza mais de 80% da frota e
justamente são veículos nessa
faixa de idade que frequentam
as oficinas independentes,
movimentando todo o
aftermarket.
O motorista, ainda que
postergue a manutenção

O volume de
veículos com três anos
a 15 anos totaliza
mais de 80% da
frota e justamente
são veículos nessa
faixa de idade que
frequentam as oficinas
independentes,
movimentando todo
o aftermarket.

do veículo, quando quebra
precisa consertar. Há o
desgaste natural das peças
com o uso.
Quais são as principais
ações do GMA – Grupo de
Manutenção Automotiva?
O GMA, Grupo de Manutenção
Automotiva, do qual fazem
parte o Sindipeças, a Andap,
o Sicap, o Sincopeças-SP e
o Sindirepa-SP, desenvolve
trabalho que visa identificar
as oportunidades do setor
de reposição, propor ideias
e elaborar projetos, criando
sinergia entre as entidades
e alinhamento em assuntos
de interesse geral do setor.
O grupo se reúne para
promover coalisão do setor,
conscientização do consumidor
sobre a manutenção

preventiva, tendo como
duas vertentes segurança
e geração de demanda.
Também trabalha para
manter a imagem do setor e
a gestão política, interagindo
com órgãos governamentais
– executivos e legislativos –
em defesa de todos os elos
do segmento.
A união do setor torna-o
mais forte e representativo e
é isso que o GMA se propõe
a fazer.
Como o GMA acompanha
questões de interesse do
mercado, como projetos
de leis que interferem nas
atividades da cadeia?
As entidades discutem e
se mobilizam para defender
os interesses do setor
junto aos órgãos públicos e
parlamentares. Contamos
com suporte do escritório
do Sindipeças em Brasília,
que acompanha de perto os
projetos de leis relacionados
de alguma forma às atividades
do setor de reposição.
Qual foi a participação do
GMA na regulamentação
estadual e federal da Lei de
Desmanche?
Participamos de várias
reuniões e expusemos aos
órgãos públicos a importância
de excluir da lista de
comercialização de peças
usadas itens de segurança,
como sistema de suspensão e
freios. Esta foi uma conquista
importante para o setor e para
a sociedade que conseguimos
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no primeiro momento na lei
estadual e trabalhamos para
que seja estendida para a
legislação federal.
Para isso, nos reunimos
com vários parlamentares
envolvidos no projeto de lei
e órgãos do governo.
Existe algum trabalho do GMA
para estimular a implantação
da inspeção técnica veicular
no País?
Sim, estamos atentos
e levamos o pleito da
implantação da inspeção
técnica ao governo. É
um assunto que está
permanentemente monitorado
e consta na pauta do GMA.
A fiscalização de itens de
segurança, que existe em
mais de 50 países, é uma
medida eficaz para a redução
de mortes no trânsito no País.
Aqui o assunto não sai do
papel há mais de uma década.
Fale sobre as ações do
programa Carro1 00% /
Caminhão 100% /
Moto 100%?
O programa Carro 100% /
Caminhão 100% / Moto 100%
foi criado em 2008 com o
objetivo de levar informação
e orientação ao motorista
sobre a importância da
manutenção preventiva
do veículo como forma de
garantir mais segurança no
trânsito, redução de emissão
de poluentes e consumo de
combustível. O programa
consiste em diversas ações
para sensibilizar o proprietário
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do veículo, em divulgação na
imprensa e nas redes sociais
com dicas de manutenção e
conteúdo e informação sobre
orientação para o motorista,
além de avaliações gratuitas
e o aplicativo Carro 100%,
que possibilita realizar um
check-up virtual do veículo
gratuitamente.

conseguimos ter uma amostra
do estado da frota circulante e
pode ser fonte de informação
sobre o tema ao motorista.
Por falta de conhecimento
o dono do carro deixa de fazer
revisão preventiva; a proposta
é mostrar a importância de
manter o veículo em bom
estado para garantir segurança

A fiscalização de itens de segurança,
que existe em mais de 50 países, é uma
medida eficaz para a redução de mortes
no trânsito no País. Aqui o assunto não sai
do papel há mais de uma década.

Como os distribuidores podem
participar?
É importante a mobilização
de todos os elos da cadeia,
inclusive os distribuidores,
disseminando o conceito da
manutenção preventiva a
varejistas e reparadores. O
assunto pode ser abordado
em palestras realizadas a esse
público. Desta forma, todos os
elos da cadeia se envolvem
no programa que se fortalece
e ajuda a melhorar a imagem
do setor que se mostra
preocupado em prestar serviço
ao consumidor.
Este ano lançamos o
aplicativo Carro 100% que
possibilita interação com
o dono do carro, levando
orientação sobre manutenção.
Com isso, também

no trânsito, além de mostrar
que a prática da prevenção
é mais em conta do que a
manutenção corretiva.
Quais são as ações do GMA
previstas para 2016?
Os temas centrais do GMA
serão ações do programa
Carro100% / Caminhão 100%
/ Moto 100%, continuar o
trabalho para a implantação
em âmbito nacional da
inspeção técnica veicular,
atuando junto aos Ministérios
do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio e Ministério
das Cidades, bem como
consolidar a certificação de
peças e atuar para proteger
os interesses do mercado
de reposição nacional.

Respeite a sinalização de trânsito.

Artigo – Carlos Júlio
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O empreendedor, esta
figura tão esquisita
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O

sujeito da tal “normalidade” está tremendo de
medo, planejando o recuo, buscando o zero a
zero ou a derrota por placar mínimo.
Enquanto isso, o empreendedor está de olho na
oportunidade, planificando o contra-ataque, focado
na criação de uma nova jogada.
Para além de toda a teoria da Administração, convém destacar que a vontade e a coragem são fundamentais na construção do sucesso corporativo.
Os grandes empreendedores, de Watt a Ford, de
Edison a Jobs, sempre foram vistos como esquisitões
da contracorrente. Enquanto todos se punham na retranca, eles organizavam ações ofensivas.
Em épocas de crise, é mais fácil identificar aqueles realmente qualificados para empreender, seja
em novos negócios, seja na atualização de negócios
já existentes.
E, com certeza, os persistentes, os automotivados e
os ousados acabam por protagonizar os maiores avanços, seja na produção, seja na comercialização.
Se o mundo cresce e melhora, é justamente por conta desses teimosos, que se arrojam no “fazer diferente”.
A obsessão de Fleming, o médico incansável, gerou a penicilina, que salvou milhões de vidas desde o
século passado.
A vontade e o empenho de Tim Berners-Lee possibilitaram o desenvolvimento da internet. Graças a ele,
você lê este texto.

Carlos
Júlio: professor,
palestrante,
empresário e
escritor. Leia mais
artigos do Magia
da Gestão. Siga @
profcarlosjulio no
twitter e seja fã no
Facebook.

Portanto, os empreendedores agem cotidianamente como rebeldes. Se cai um tijolo, eles empilham dois.
Se cai uma parede, eles erguem uma casa.
Para os grandes empreendedores, o “fazer diferente
e melhor” se constitui em um valor de natureza moral.
Não basta produzir e acumular lucro. O trabalho
devotado visa também ao benefício coletivo. É o produto e o serviço que tornam melhor a vida no bairro,
na cidade, no país, no planeta.
Você também é um esquisitão? Não se envergonhe. Há outros como você. Procure-os, gere sinergias,
faça acontecer.
Se este é um tempo de incertezas, é a sua hora
de destacar-se!

Respeite a sinalização de trânsito.
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Leitura que vale a pena
Após 15 anos de pesquisas, Jorge Caldeira apresenta a incrível trajetória
profissional de Júlio Mesquita, criador do jornal O Estado de S. Paulo

A

vida anda cada vez mais agitada e as pessoas,
consequentemente, encontram cada vez menos tempo para dedicar-se a atividades como
leitura, caminhada, cinema, entre outras. Apesar disso,
vez ou outra surge uma daquelas obras que, por mais
extensas que sejam, merecem um esforço maior para
serem conhecidas e compreendidas pelo grande público. Trata-se, neste caso, da coleção Júlio Mesquita e
Seu Tempo (Mameluco Edições – R$ 292), que acompanha a excepcional trajetória profissional do jornalista
responsável por criar o jornal O Estado de S. Paulo,
tal qual o conhecemos atualmente, e de expandir sua
estrutura de forma considerável.
A obra foi escrita pelo escritor Jorge Caldeira, que
tem amplo histórico de produções voltadas à biografia
de importantes personalidades brasileiras. Caldeira
é membro da Academia Paulista de Letras e levou 15
anos para concluir os quatro volumes. Verdade que a
obra é gigantesca – são 1.740 páginas –, mas a escrita de
Caldeira é leve e não se torna enfadonha ou cansativa,
pois traz informações importantes para contextualizar
os feitos de Mesquita.
Além disso, a própria trajetória profissional de Júlio
Mesquita tem ares de romance histórico, o que garante
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à narrativa uma fluidez natural. Nascido em 1862 em
Campinas (SP), filho de mãe analfabeta e de um imigrante português recém-chegado ao Brasil, Mesquita
aprendeu a ler por acaso e logo cedo se interessou
pela carreira de Direito. Aos 15 anos, mudou-se para
São Paulo para estudar de forma mais intensiva com
o objetivo de ingressar na Faculdade de Direito. Na
capital paulista, passou a se interessar também por
teatro, política e pela luta para a abolição dos escravos. Na época, juntou-se aos caifazes, que promoviam
fugas em massa de escravos e guerra direta contra os
capitães do mato que os perseguiam.
Com 26 anos, Mesquita começou a trabalhar no jornal A Província de São Paulo, que tinha, à época, 904
assinantes. Foi aí que sua meteórica trajetória profissional começou a mudar e é neste período que o escritor
Jorge Caldeira foca prioritariamente sua pesquisa. De
maneira impressionante, conforme relata o escritor,
Mesquita cresceu na carreira e comprou a publicação
dos antigos donos, transformando o jornal em O Estado
de S. Paulo. “Em 1927, ano de sua morte, o jornal tinha
48.638 assinantes. Ao longo de quatro décadas, a base
de assinantes teve crescimento médio de 10,5 por cen-

R edação

to ao ano”, destaca a Editora Mameluco, responsável
pela publicação dos volumes.
Uma das principais virtudes da obra de Caldeira
é contar com detalhes o processo que transformou A
Província em O Estado de S. Paulo, além de relatar as
iniciativas de Mesquita para que o periódico viesse a
se tornar futuramente o maior do País. Um dos feitos
do Estadão, como é conhecido atualmente, foi a publicação da cobertura da Guerra de Canudos, um confronto que durou de 1896 a 1897 e envolveu o Exército
Brasileiro e integrantes de um movimento popular com
caráter religioso liderado por Antônio Conselheiro no
interior do Estado da Bahia.
A cobertura em questão foi realizada pelo jornalista
Euclides da Cunha e transformada, posteriormente, no
livro Os Sertões, um dos mais importantes da literatura
brasileira, considerada por muitos como um verdadeiro
clássico nacional. A obra de Caldeira também destaca o
movimento que consagrou O Estado de S. Paulo como
um jornal moderno, por meio da Campanha Civilista
de Rui Barbosa, cujo coordenador foi justamente Júlio
Mesquita. O movimento representou a campanha eleitoral à presidência do “intelectual Rui Barbosa”, em
1910, em oposição à figura de um militar, o Marechal
Hermes da Fonseca.
“Tudo que Júlio Mesquita fez foi de modo único. Ele
tinha plena consciência de que o trabalho da política
exigia segredo e operações de bastidores – pelo que
se via obrigado a esconder notícias do próprio jornal.
Também tinha convicção de que um jornal existe para
além do governo, e sua carreira de político pagou preços altos por causa das posições do jornal”, aponta
a Mameluco.
Ainda de acordo com a editora, a obra aborda também os bastidores da atribulada relação entre jornalismo e política, cujas disputas tinham de ser administradas com precisão por Júlio Mesquita. “O livro narra
em detalhes o complicado bailado entre jornalismo
e política, entre segredos de bastidores e revelações
públicas que marcaram a vida de Júlio Mesquita e a
dos políticos de seu tempo de mudanças: revoluções,
traições, eleições, disputas, censura, comícios e até a
prisão compuseram o cenário desse tempo político
eletrizante”, completa.
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Júlio Mesquita, 1926

Natural de Campinas, o
jornalista Júlio Mesquita
deixou como herança
um dos principais jornais
do País

Ao final de sua vida, Mesquita havia transformado
o jornal em um dos principais empreendimentos do
Brasil. O faturamento anual do Estadão era maior que
as receitas de dez dos 20 Estados brasileiros da época.
“Seu jornal era uma indústria de grande complexidade
que misturava tecnologia de ponta, trabalho altamente
especializado e uma das estruturas industriais mais
sofisticadas do País”, aponta a Mameluco.
Para quem gosta de história, a obra é um prato
cheio, com detalhes de um período em que a economia brasileira passou por importantes transformações.
Foi nesse período, inclusive, que o Brasil acelerou seu
processo de transformação, que deixava para trás a
condição de estagnação do Império para a de uma das
economias que mais crescia no Ocidente – abalada
somente em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York.
O livro, inclusive, apresenta um importante plano
econômico da época – o Plano de Valorização do Café
–, descrito com detalhes por um dos colaboradores
do jornal à época, Augusto Ramos. A inserção deste
conteúdo na obra foi fruto de uma pesquisa histórica
muito cuidadosa coordenada por Jorge Caldeira.
Os quatro volumes (O jornal de prelo; O jornal de
rotativa; O jornal moderno; e O tempo econômico) vêm
em uma caixa especial e é uma ótima opção de presente com a proximidade das festas de final de ano
para aqueles que se interessam tanto pela história da
imprensa como pela história econômica de um dos
maiores conglomerados do País atualmente.
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Capa

Novos horizontes
Fenatran chega à sua 20ª edição projetando bons negócios
para o setor de reposição

A

cidade de São Paulo recebe de 9 a 13 de novembro
a 20ª edição da Fenatran –
Salão Internacional do Transporte
Rodoviário de Carga. Com 40
anos de existência, a exposição
ocupará 85 mil m² no Pavilhão de
Exposições do Anhembi e pretende reunir 376 marcas do Brasil e de
fora, com cerca de 62 mil profissionais do setor, provenientes de 61
países. Um dos principais objetivos
da organização é consolidar o evento como o maior ponto de venda de
produtos e serviços voltados para
o transporte rodoviário de carga da
América Latina.
A crise econômica e política
que afeta o Brasil – e é tema de
10 entre 10 conversas de negócios
atualmente – obviamente impacta
o setor automotivo como um todo.
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No entanto, é justamente neste
tipo de feira que costumam surgir
importantes oportunidades para
determinados segmentos da cadeia. Basta estar sempre atento e
não deixar de aproveitar. Para João
Paulo Picolo, diretor da Fenatran, o
evento reserva ótimas expectativas
inclusive para o aftermarket.
“O setor de reposição é um
dos menos afetados pela baixa
demanda do setor”, avalia Picolo,
em entrevista exclusiva à revista
Mercado Automotivo. “Neste cenário o setor de reposição ganha
força. Empresas [do segmento]
estão confirmadas e com certeza
farão bons negócios. Além disso,
reformadores de pneus [também]
estarão presentes e deverão [apresentar] suas novidades para os visitantes”, completa o executivo.

Picolo explica que o setor de
transporte rodoviário de carga
leva em conta o custo da reposição e reforma no ato de aquisição
de equipamentos. Essa, inclusive,
é uma tendência que vem sendo
observada entre os próprios consumidores “regulares” de autopeças.
O momento é de reformar os veículos, com foco em durabilidade, segurança e eficácia das peças adquiridas. Se o momento é de crise, de
forma geral, é necessário observar
quais oportunidades podem surgir
no horizonte. “Soluções nesse sentido, com certeza, terão excelente
receptividade”, completa.
Outro ponto de interesse do
setor de reposição e que deve
ser observado com atenção na
Fenatran deste ano é a possibilidade de reforçar, ou até mesmo

criar, novos negócios com parceiros que atuam no exterior. Se o
mercado consumidor interno está
enfraquecido, voltar os olhos para
além das fronteiras é uma boa opção. Dessa forma, a Fenatran terá
uma rodada de negócios exclusiva
para compradores internacionais
interessados na importação de produtos. “Como parâmetro, na edição
de 2013 o evento recebeu 760 visitantes estrangeiros, sendo: 60% da
América do Sul, 18% da Europa, 10%
da América do Norte, 6% da Ásia, 5%
da América Central e 1% da África”,
destaca a organização do evento,
em comunicado distribuído à imprensa especializada.
Na última edição, realizada em
2013, 98% dos visitantes afirmaram-se satisfeitos com o evento e 77%
declararam a intenção de retornar
em 2015. Naquela ocasião, mais da
metade dos entrevistados participavam efetivamente do processo
de decisão e compra em suas companhias. Ou seja, será possível extrair bons negócios da exposição.
Para a edição deste ano, até o fechamento desta reportagem, mais
de 25 mil compradores já havia efetuado suas inscrições para visitar o
evento. “A principal motivação que
notamos é o desejo e a necessidade de encontrar soluções para este
momento”, avalia Picolo. “Estamos
cientes do atual cenário econômico e atentos às novas condições do
mercado, e o que temos notado
em relação aos eventos já realizados pela Reed (Reed Exhibitions
Alcantara Machado, organizadora
do evento) é que em 2015 há um
aumento na qualificação dos visitantes com alto poder de decisão
de compras. Nosso objetivo é levar
compradores dispostos a conhecer
nossos produtos e serviços para
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João Paulo Picolo, diretor da Fenatran

que negócios sejam gerados nos
próximos meses”, completa.
Para isso, a feira aposta em
seu papel como plataforma de
negócios, ao colocar fornecedores
e fabricantes lado a lado, incentivando aproximações. “O mercado
de transporte de carga é bastante
complexo e a feira é o único evento
onde se pode encontrar no mesmo
local empresas desempenhando o
papel de fornecedor e cliente ao
mesmo tempo”, afirma Alcides
Braga, presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Implementos Rodoviários (Anfir).
Uma das ferramentas a ser utilizada para fomentar os novos negócios é o programa Premium Club
Plus, que pretende colocar expositores e compradores especialmente convidados lado a lado. Dessa
forma, por mais que a Fenatran
tenha uma duração relativamente
adequada, os visitantes ganham
tempo e conseguem ir direto àquilo
que mais lhes será útil.
“Tradicionalmente, a Fenatran é
o principal vetor de relacionamento do setor, unindo toda a cadeia
produtiva. Nossa missão é levar os

principais compradores e fornecedores para dentro do evento”,
explica Juan Pablo De Vera, presidente da Reed. “Em momentos em
que a economia é menos favorável,
a feira oferece oportunidades para
as empresas presentes, interessadas em bons negócios”, completa
o executivo.
Nesta edição, a organizadora do
evento pretende oferecer caravanas de compradores para atender
os seguintes segmentos do setor:
Implementos rodoviários e equipamentos; Caminhões e veículos
comerciais; Autopeças, motores e
pneus; Combustíveis, derivados
e componentes; Equipamentos
e serviços para gestão e rastreamento de frotas; Instituições
financeiras e seguradoras.
José Hélio Fernandes, presidente da Associação Nacional do
Transporte de Cargas e Logística
(NTC), recorda, inclusive, que o
cenário de agora remete à edição
de 2009, quando mercados tradicionais como o norte-americano,
o europeu e o japonês enfrentavam períodos de grande turbulência. Nem por isso, no entanto,
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a Fenatran daquele ano produziu
resultados negativos.
“Com seus mais de 30 anos de
realização, a feira apenas se fortaleceu e consolidou-se como a segunda
maior feira do setor no mundo. Muito
mais do que exposição, as empresas
participantes sabem da importância do evento como grande espaço
para os negócios. Temos o histórico
de situação semelhante em 2009,
período de instabilidade, em que a
feira mostrou-se mais vendedora do
que as edições anteriores. Na época,
muitas empresas expositoras ficaram
sem estoque em decorrência das
vendas durante o evento”, recorda
o executivo.
OTIMISMO COM CAUTELA
Apesar de todos os bons motivos
apresentados, é necessário entender
também este momento como o de
uma grande dificuldade para o setor
de transporte de cargas. Os números
deixam isso claro. Entre janeiro e junho de 2015, a balança de contratação
do setor (contratações menos demissões) ficou negativa em 2,5 mil vagas.
Foi a primeira vez que isso ocorreu
desde 2007. Para efeito de comparação, o pior resultado anterior fora o
de 2009, quando o saldo positivo do
período ficou em 10,7 mil vagas.
Ainda assim, a organização da
Fenatran chama a atenção justamente para o papel que o evento pode
desempenhar numa eventual recuperação da economia brasileira, algo tão
esperado por todos. “Sabemos que
as feiras de negócios são importantes
quando a economia está aquecida,
e fundamentais quando se é preciso
movimentar setores que estão passando por momentos mais difíceis.
Temos visto isso em nossas feiras.
Começando pela Feicon no início
do ano, passando pela Automec, em
abril, e chegando às feiras que acon-
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teceram recentemente como Brasil
Offshore e Fenasucro, todas apresentaram excelentes resultados
para todos os participantes e foram
muito importantes para discutir soluções, encontrar novos parceiros
e fazer negócios”, afirma Picolo.
Nesse caso, as quatro décadas de
história da Fenatran são mais um
fator de esperança para quem vai
à feira para fazer negócios.
“Um produto só permanece tanto tempo no mercado se for capaz
de atender as exigências de seus
públicos. No caso da Fenatran estamos falando de uma das feiras
de maior sucesso do Brasil. Em 40
anos construímos ume relação de
proximidade, de confiança com o
mercado e entregamos resultados
importantes para o crescimento e
desenvolvimento do setor. A cada
nova edição temos a missão de
compreender qual será o próximo
passo, e esta compreensão nos leva
a criar soluções ‘sob medida’ para
cada momento”, explica Picolo.
Em 2013, o principal foco da exposição foi apresentar e detalhar a
norma Euro 5, até então uma novidade para grande parte do setor.
Nesta edição, a palavra da vez é
eficiência. Afinal, os tempos atuais
não permitem qualquer desperdício. “A utilização das novas tecnologias em prol da eficiência será o
principal tema e as empresas expositoras se prepararam para propor
soluções”, afirma Picolo, recordando que foi justamente a tecnologia
a principal responsável pelas mudanças mais significativas no setor
nos últimos anos.
“A tecnologia embarcada nos
veículos de transporte mudou a
dinâmica dos negócios. Além da
segurança dos profissionais envolvidos e da carga transportada,
hoje é possível saber detalhes do

trajeto percorrido desde a fábrica
até o varejo e com isso diminuir
desperdícios e maximizar resultados. Saber com exatidão o melhor
trajeto, o consumo de combustível
ou saber quanto tempo um veículo
ficou parado à espera da carga são
fatores decisivos para a viabilidade
de uma operação de transporte. No
congresso da Fenatran 2015 vamos
apontar o futuro do setor”, completa o executivo.
Além disso, a edição deste ano
buscará dar espaço às pequenas
e micro empresas que se habilitarem a fornecer para o setor de
transporte rodoviário de cargas.
A ação é importante justamente
porque incentiva a movimentação
de empresas que, em períodos
de crise, são justamente as primeiras a jogar a toalha, por falta
de conhecimento ou mesmo de
capilaridade financeira.
“O projeto tem como objetivo
permitir que empresas iniciantes
no mercado possam apresentar
seus produtos e serviços aos principais compradores do setor e aproveitem todas as oportunidades
geradas para promoção e criação
de negócios. A ideia é que essas
empresas tenham sua participação
facilitada, com um pacote que inclui área, montagem, ferramentas
de promoção, como a participação
no site, informativos eletrônicos e
redes sociais da Fenatran 2015 e
possam aumentar assim a sua participação no mercado”, explica a
organização do evento.
O jeito, portanto, é aproveitar
a oportunidade da Fenatran para,
quem sabe, encerrar o ano com novos negócios. Começar 2016 com
novas cartas na manga será um
fator essencial para aqueles que
quiserem sobreviver num cenário
de crise prolongada.

Cinto de segurança salva vidas.
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A palavra é crise
Cenário atual do País traz dificuldades evidentes, mas é
também um momento para que o brasileiro se sobressaia
em diversos aspectos

O

aumento nos preços da gasolina e do diesel,
anunciado pela Petrobras nos últimos dias de
setembro, foi a cereja de um bolo amargo que
o brasileiro preferiria não ter de provar. A constatação é
clara: está (muito) mais caro viver no Brasil ultimamente.
Produzir então, nem se fale. Os números registrados por
variados institutos de pesquisa e aferição salientam esse
cenário, mas não conseguem deixar claras as verdadeiras
agruras que o brasileiro tem enfrentado especialmente em
2015. O pensamento geral da indústria, não só a do setor
automotivo, é o desejo de que este ano acabe logo para
que o otimismo geralmente presente nas viradas de ano
possa trazer ventos mais promissores ao Brasil em 2016.
Os elementos que compõem esse cenário, no entanto,
parecem piorar a cada dia. Em sua projeção mais recente,
o Banco Central indicou que a economia brasileira deve
encolher 2,85% este ano, segundo instituições financeiras
consultadas pela autarquia. Trata-se da 12ª piora consecutiva na estimativa para a queda do Produto Interno
Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços
produzidos no País.
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O mercado financeiro é ainda mais pessimista quanto
à atividade industrial até o final deste ano. De acordo
com o BC, a produção deve ter uma queda de 6,50% em
2015. O dólar, que chegou a bater a barreira dos R$ 4,
deverá chegar a janeiro com o mesmo valor, o que traz
dificuldades não somente a quem importa parte de seu
portfólio, mas também àqueles que dependem de um ou
outro componente encontrado apenas no exterior para
dar sequência ao seu trabalho.
Quem vê o Brasil nesta situação imediatamente se
recorda de um período não tão distante, quando o País
chegou a ser considerado uma das nações com maior
potencial no mundo. Junto com Rússia, Índia, China e
África do Sul, o BRICS, atraímos enorme visibilidade em
um cenário no qual Europa e Estados Unidos sofriam
para não afundar na recessão.
O debate a respeito dos erros e acertos para que o
Brasil culminasse na crise atual passa, obviamente, por
uma questão ideológica atrelada ao partido que esteve
no Planalto nos últimos 12 anos. É necessário, no entanto, considerar também o contexto internacional, tanto
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na época de bonança quanto na de desgraça, e
avaliar questões internas para fugir de um debate
ligado exclusivamente a um enfrentamento entre
dois lados. No Brasil polarizado em que vivemos,
analisar assuntos complexos por meio dessa visão PT/
PSDB, somente torna o debate simplista, raso e inútil,
já que não promove soluções.
Entre 2008 e 2010, o Brasil soube aproveitar brilhantemente a alta nos preços das commodities para
fortalecer suas exportações no mercado internacional.
Mais importante do que isso, fomos capazes de ampliar
nossos destinos, além de aumentar de forma significativa as exportações para a China. Assim, o Brasil foi um
dos principais beneficiados pelo incrível crescimento
chinês na última década, que exigia cada vez mais e
mais commodities.
Com isso, a crise financeira global, que estourou
em 2008, não produziu efeitos drásticos e imediatos à
economia brasileira. Foi aí que nossa situação começou
a mudar. De forma irresponsável, acabamos negligenciando as possíveis consequências da crise e, poucos
anos depois, nos vemos diante de um mar de notícias
negativas, cujos resultados efetivos começaram a aparecer no início deste ano.
Com um crescimento baseado no consumo de uma
população emergente, o Brasil não soube criar, nesse
período, uma massa de trabalhadores mais qualifi-

cados. Sequer soube como aumentar a produção de
diversos setores. Com isso, por vários motivos (entre
eles o escândalo de corrupção na Petrobras, a alta da
inflação e o aumento dos gastos públicos), o brasileiro
perdeu seu poder de compra. Deixou de comprar, de
financiar, de trocar o carro, os móveis e, consequentemente, atingiu diversos setores do País. Um verdadeiro
ciclo vicioso.
As soluções neste cenário não são simples. O governo federal, de início, sinalizou com o aumento de impostos, inclusive com o retorno da CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira), para aumentar sua arrecadação. A sociedade reagiu. Os empresários deixaram claro que não pagariam a conta. Em
protesto em frente ao Congresso Nacional, no início de
outubro, manifestantes colocaram um pato inflável de
12 metros de altura na Esplanada dos Ministérios. A
ideia faz parte da campanha “Não vou pagar o pato”,
promovida pela Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp).
“Essa é uma manifestação da sociedade brasileira
contra o aumento de impostos. Se resolvesse o problema do Brasil aumentar impostos, o Brasil não teria
problema nenhum porque a arrecadação de impostos
este ano será de R$ 2 trilhões. É muito dinheiro. O problema do Brasil é o governo brasileiro, é o tamanho do
governo brasileiro, são os gastos malfeitos, a falta de
eficiência”, criticou o presidente da Fiesp, Paulo Skaf,
em entrevista à Agência Brasil.
Diante das críticas, a presidente Dilma Rousseff
anunciou às pressas, também no início de outubro,
uma reforma ministerial que inclui o corte de oito ministérios, três mil cargos comissionados e 30 secretarias. Para dar mais respaldo popular à sua decisão, a
presidente divulgou também o corte de 10% na remuneração de ministros, que atinge seu próprio salário.
A saída para a crise brasileira não é fácil. Trata-se de
um otimismo inconsequente imaginar que a situação já
estará bem encaminhada em 2016. Crises econômicas
duram, geralmente, alguns anos e são acompanhadas
de mudanças drásticas no cotidiano da população.
Tudo irá piorar? Não necessariamente. É nos momentos de crise que o ser humano aprende a viver com
menos, passa a valorizar ainda mais a qualidade nos
produtos e serviços que adquire e incentiva cada vez
mais a inovação de processos de produção, com o objetivo de diminuir custos e aumentar a produtividade.
Tratemos de ver o copo meio cheio.
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Estudo mostra percepção global
sobre a indústria automobilística
Mais da metade dos entrevistados disse não imaginar sua
vida sem o automóvel

U

m estudo divulgado durante o Salão do
Automóvel de Frankfurt, no último mês de
setembro, revelou dados sobre a reputação e
a percepção global dos consumidores em relação à
indústria automobilística. Realizada entre fevereiro e
abril de 2015, a pesquisa ouviu 14 mil pessoas em 18
países que representam 76% das vendas mundiais. Os
dados foram divulgados pela Organização Internacional
dos Construtores de Veículos Automotores (OICA).
Entre os entrevistados, mais da metade (57%)
afirmou que não imagina sua vida sem o automóvel.
Destaque para os países da África, onde 78% dos que

foram ouvidos disseram não se imaginar sem veículos.
Na Ásia, o índice foi de 48%.
Na comparação com outros tipos de transporte
(moto e transporte público), o carro mostrou uma identidade forjada principalmente em conforto, praticidade, velocidade e segurança. Tais conceitos mostraram-se fortes em sociedades bastante distintas como é o
caso da China e da Alemanha.
A pesquisa foi conduzida pela TNS Sofres, uma consultoria especializada em pesquisa de opinião. Com
os dados, gerou-se uma escala batizada de Índice TNS
de Reputação Corporativa, no qual a indústria auto-

PERCEPÇÕES COM OS CARROS
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mobilística conquistou 59 pontos, similar a de outros
setores que foram conferidos pela consultoria, como
tecnologia, com 62 pontos, viagem e turismo, com 60,
e bens de consumo com 52 pontos.
O levantamento mostrou ainda que 81% do público
entrevistado acredita que os veículos estão equipados com tecnologia atualizada, 79% que o setor possui
orientação para o futuro, 78% que os produtos estão
adaptados para atender às necessidades dos clientes e
73% que é uma indústria que a longo prazo é confiável.
Vale citar também os dados referentes ao meio ambiente, um ponto que geralmente se torna o calcanhar
de Aquiles de muitas empresas do setor, especialmente diante do questionamento da opinião pública sobre
a sustentabilidade de meios produtivos. Segundo a
pesquisa, 68% dos entrevistados acreditam que o setor automotivo investe em fontes de energia sustentáveis, enquanto 70% enxergam o foco na redução da
emissão de CO2.
A conclusão do levantamento é que há uma forte
ligação emocional dos consumidores com os automóveis e um desejo global pela propriedade. A indústria
automotiva tem uma boa percepção pública, que é
ainda maior em países em desenvolvimento. A capacidade das empresas de enfrentar os desafios é um dos
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Ética Social &
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Visão de
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principais fatores que contribuem para a reputação do
setor atualmente, de acordo com o estudo. Ou seja,
apesar da crise econômica em nível global, o setor automotivo tem plena capacidade para superar as dificuldades e seguir crescendo.
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Artigo – Jerônimo Mendes

13 dicas para equilibrar
o seu fluxo de caixa

R

ecebo e-mails e mensagens o tempo todo com
pedidos de dicas e planilhas de controle financeiro. Uso a minha planilha há mais de dez anos
e disponibilizo sempre que me pedem. Nunca perdi o
controle das contas embora tenha ficado sem dinheiro
algumas vezes, mas isso faz parte do processo de aprendizado até a gente criar juízo ou vergonha!
Dessa forma, elaborei 13 dicas para ajudar aqueles
que, no mínimo, precisam repensar a sua situação atual,
reorganizar as finanças e equilibrar o seu fluxo de caixa.
Espero que você não precise disso e faça parte daquele feliz contingente de 8% de brasileiros que não tem
dívidas, mas, em todo caso, aqui estão elas:
MAPEIE SUAS DÍVIDAS
Empréstimos, cartão de crédito etc. para renegociar uma
por uma, sem dó nem piedade; banco existe pra isso,
deixe de ser orgulhoso; depois, reduza radicalmente
suas despesas ao máximo que puder;
AVALIE CADA COMPRA
Regrinha básica: a) preciso disso? b) posso comprar? c)
se não posso, vou ter dinheiro quando o cartão chegar?
Vontade é uma coisa que dá e passa, acredite em mim;
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EMPRÉSTIMO?
Só em caso de vida ou morte, de preferência em
vida porque em caso de morte você vai gastar de
qualquer jeito;
PRIORIZE
Quando necessário, planeje cada compra, gasto
ou desembolso;
PECHINCHE
Peça desconto até ficar vermelho de vergonha, revise
a conta telefônica, torre a paciência da Sanepar, da
Copel, da TIM, da Vivo, do Banco, da NET e assim
por diante;
CRIE UMA PERSPECTIVA
Procure chegar ao fim do mês com menos compromissos do que a sua renda é capaz de comportar; não vá
na onda do governo que manda você gastar e depois
não ajuda a pagar a conta;
AUMENTE SUA RENDA COM TRABALHOS EXTRAS
A web por exemplo é uma excelente fonte de receita;

ELIMINE O LIMITE DO BANCO
Se você não eliminar, será eliminado por ele; tudo o
que banco quer é que você se enterre no cheque especial, pois a é a segunda maior fonte de receita;
EVITE TER MUITOS CARTÕES
Tenha apenas um ou dois cartões, se possível, um; se
você não tem a disciplina que eu tenho, de pagar tudo
no vencimento, você está ferrado;
POUPE DINHEIRO
Faça um plano de previdência ou uma poupança automática; quando você poupa, o cérebro incorpora
um novo modelo mental positivo e você não vai mais
querer parar.
Lembre-se: com dinheiro no bolso você é bonito,
inteligente e sabe até cantar (provérbio ídiche). Sem
dinheiro no bolso, você não pode nem pedir a conta da
empresa onde você ganha mal, pois a rescisão vai durar

Divulgação
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somente até encontrar um próximo emprego. E o pior,
não dá nem para começar um novo negócio. Controlar
o fluxo de caixa é um excelente negócio.
Pense nisso, empreenda mais e melhor.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO TOTAL DE AUTOVEÍCULOS NOVOS
Assim como em agosto, o licenciamento de veículos novos registrou queda em setembro na comparação mensal.
Desta vez, no entanto, o índice foi mais baixo: -3,5%. Na comparação com o mês de setembro de 2014, entretanto,
o decréscimo chega a 32,5%. Com o cenário, o setor ficou próximo de não ultrapassar sequer a barreira de 200 mil
veículos licenciados em um mês. No acumulado do ano, a situação é a pior desde 2007.
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1.235

1.365

2005

2006

2007

-22,6%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
A produção também apresentou quedas mais expressivas em ambas as comparações. Quando se leva em consideração o mês de agosto deste ano, a baixa foi de quase 20%. Ante o mês de setembro de 2014, no entanto, foram 42,1% a menos de veículos produzidos no Brasil. No que diz respeito ao acumulado do ano, a
situação da produção chega a ser inferior à do ano de 2007. Até o momento não atingimos os dois milhões de
unidades produzidas.

300,8

216,6
set/14

Comparativo Mensal

Mil unidades

ago/15

Variações %

174,2

set-15 / ago-15

- 19,5%

set-15 / set-14

- 42,1%

set/15

Janeiro a setembro de cada ano
Mil unidades
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2.492

1.773

1.809

2005

2006

2.062

2007

2008

2.247

2009

2.522

2.612

-20,1%

2.866
2.495

2.384
1.905

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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PREVISÕES
Nas expectativas e previsões para 2015, o único cenário positivo está atrelado à exportação. Neste ponto, a
Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) acredita em alta superior a 10% para o
total de veículos. “Ao analisar o cenário conjuntural, acreditamos que o ritmo vivenciado de julho a setembro será
mantido no quarto trimestre, o que indica estabilidade nas vendas nestes próximos três meses. Especificamente
no caso das exportações, as condições atuais representam uma oportunidade para ampliarmos nossos negócios”,
declara Luiz Moan Yabiku Junior, presidente da entidade.
AUTOVEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, COMERCIAIS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS)
Mil unidades
Produção

2014

2015

Total Veículos

3.146

2.418

▼

-23,20%

Veículos leves

2.973

2.316

▼

-22,10%

173

101

▼

-41,40%

Total Veículos

3.498

2.540

▼

-27,40%

Veículos leves

3.333

2.450

▼

-26,50%

Veículos pesados

165

90

▼

-45,40%

Total Veículos

334

375

▲

12,20%

Veículos leves

310

348

▲

12,30%

24

27

▲

10,00%

Veículos pesados
Licenciamento

Exportações

Veículos pesados

Variação

Photon na Internet

Cinto de segurança salva vidas.

Obs.: não inclui CKD

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

Siga nossos Twitter’s:
@grupophoton
@automotivo
@reposicao
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Divulgação

Eventos – Autonor

Autonor 2015, uma feira
de sucesso

A

Autonor 2015 – Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste –, realizada de 16 a 19 de setembro,
transformou Recife (PE) no centro das atenções do setor automotivo nacional.
Segundo os organizadores, a mostra contou com 380 expositores e recebeu mais de 38 mil visitantes, o que acabou por gerar aproximadamente R$35 milhões em negócios agendados durante o evento.
Um dos principais fatores para o sucesso da feira, segundo a percepção dos expositores, é a qualificação
do público visitante, na maioria composta de empresários e profissionais ligados à cadeia de reparação
automotiva vindos de vários Estados da região.
Isso contribuiu significativamente para que a feira cumprisse seu papel como polo de atração de
empresários e profissionais do setor, ávidos por adquirir conhecimentos relativos aos novos desenvolvimentos e estreitar seus laços de relacionamento comercial com outros parceiros e profissionais do setor.
O testemunho de Silvio Alencar, diretor Comercial para a América do Sul da Dayco, empresa que vem
participando da Autonor desde sua primeira edição, exemplifica o bom resultado colhido pelos expositores e profissionais que visitaram a feira: “Ficamos muito satisfeitos. A feira apresentou um movimento
acima da edição anterior e foi um sucesso em termos de negócios. Além disso, foi uma ótima oportunidade
para apresentarmos ao mercado a recente ampliação que realizamos em nosso segmento de serviços”.
Já para o empresário Carlos Eduardo, da Autonorte, o evento realizado em Pernambuco já é a segunda
maior feira automotiva do Brasil. “Isso é, sem dúvida, um marco para o setor de autopeças de Pernambuco”.
Segundo Emanuel Luna, diretor da Autonor Empreendimentos, empresa responsável pela organização
da feira, tendo em vista o sucesso da feira, aumentou consideravelmente o número de empresas que já
confirmaram a sua participação na próxima edição, que deverá acontecer em 2017.
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Pesquisa (PCCV – maio de 2015)

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)

maio-15/
abr-15 (%)

maio-15/
maio-14 (%)

ac. ano (%)

845.170

100,03

-1,7

-3,8

-2,0

5.043.756

66,74

1,5

-21,2

-16,0

275.321

110,74

-0,9

19,2

12,2

2.165.695

73,34

-0,9

-13,5

-9,0

37.534

99,31

-6,2

10,0

8,0

317.612

58,73

-2,0

-21,1

-15,9

Autopeças e acessórios

26.107

109,14

8,7

21,9

9,1

Concessionárias de veículos

55.445

71,39

5,9

-25,8

-24,8

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

27.737

83,00

-9,1

-13,3

-7,3

130.974

66,97

1,2

-24,5

-16,7

41.966

102,97

-5,6

0,5

3,1

150.332

66,76

5,2

-22,0

-19,5

97.407

96,65

-1,9

-25,6

-16,9

581.350

67,06

6,2

-24,2

-22,7

40.889

105,72

-1,2

-0,7

-10,4

Concessionárias de veículos

97.155

39,90

1,9

-54,7

-39,3

Autopeças e acessórios

36.708

138,03

-1,3

-2,9

1,1

193.746

60,94

7,8

-22,8

-17,5

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

28.608

93,92

-1,2

11,8

6,4

162.336

57,27

4,9

-30,9

-24,2

33.578

99,70

-1,9

-34,8

-20,7

Concessionárias de veículos

70.345

67,39

-0,7

-20,1

-14,1

Autopeças e acessórios

24.051

88,43

-2,0

4,8

7,9

148.506

44,47

23,1

-33,2

-33,0

Concessionárias de veículos

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

12.378

64,74

-3,2

-25,0

-24,8

Concessionárias de veículos

60.943

69,07

2,2

-23,6

-15,2

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

79.143

96,20

0,5

-16,1

-10,9

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

Sorocaba
Taubaté

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

* A preços de maio/2015 – valores em R$ mil
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Faturamento
real*

304.480

65,15

-1,9

-25,6

-17,1

30.947

69,79

-1,3

-11,2

-9,9

151.806

71,97

6,9

-19,8

-16,9

27.288

95,09

-1,1

-15,9

-5,8

227.212

67,80

0,5

-25,2

-15,5

25.508

89,14

-5,7

-15,9

-7,7

225.820

72,06

-0,1

-23,4

-16,2

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

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

Variação acumulada no ano

mar-15 (%)

abr-15 (%)

maio-15 (%)

mar-15 (%)

abr-15 (%)

maio-15 (%)

10,3

2,5

-3,8

-2,9

-1,6

-2,0

-2,7

-16,2

-21,2

-14,1

-14,6

-16,0

29,0

24,9

19,2

6,4

10,6

12,2

9,3

-5,0

-13,5

-8,7

-7,8

-9,0

51,2

14,5

10,0

5,3

7,5

8,0

-7,3

-15,4

-21,1

-14,2

-14,5

-15,9

19,5

10,6

21,9

4,7

6,1

9,1

-12,7

-40,4

-25,8

-17,8

-24,5

-24,8

-5,1

-5,8

-13,3

-5,7

-5,7

-7,3

-2,3

-18,0

-24,5

-13,5

-14,6

-16,7

25,6

15,0

0,5

0,2

3,7

3,1

-10,6

-17,6

-22,0

-19,2

-18,9

-19,5

-11,6

-22,1

-25,6

-11,5

-14,5

-16,9

-12,4

-24,1

-24,2

-21,7

-22,3

-22,7

8,3

9,7

-0,7

-18,9

-12,7

-10,4

-42,4

-51,1

-54,7

-29,3

-35,0

-39,3

14,0

-0,7

-2,9

3,0

2,0

1,1

-2,9

-24,0

-22,8

-13,4

-16,1

-17,5

29,7

16,6

11,8

1,9

5,2

6,4

-1,1

-25,3

-30,9

-21,4

-22,4

-24,2

-9,5

-18,6

-34,8

-15,5

-16,3

-20,7

-1,9

-12,5

-20,1

-12,5

-12,5

-14,1

14,7

15,8

4,8

6,2

8,9

7,9

-41,4

-44,3

-33,2

-29,2

-32,9

-33,0

-18,7

-37,6

-25,0

-18,9

-24,8

-24,8

4,3

-22,7

-23,6

-9,2

-12,9

-15,2

-8,1

-9,2

-16,1

-9,7

-9,6

-10,9

-3,8

-14,2

-25,6

-14,9

-14,7

-17,1

-0,2

-4,5

-11,2

-11,2

-9,6

-9,9

1,6

-18,3

-19,8

-15,4

-16,1

-16,9

5,6

-4,6

-15,9

-2,5

-3,0

-5,8

-8,2

-17,8

-25,2

-11,2

-12,8

-15,5

4,0

-7,3

-15,9

-4,9

-5,5

-7,7

-3,5

-19,1

-23,4

-12,5

-14,2

-16,2

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 – Laurindo Leite Jr. e Diengles A. Zambianco

Convênio ICMS nº 93/2015 e nota técnica nº
003/2015 – empresas têm até o final de 2015 para
se adaptarem à nova sistemática de tributação do
ICMS nas operações interestaduais destinadas a
não contribuintes

N

o dia 21 de setembro, foi publicado pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz) o Convênio ICMS nº 93/2015 que, juntamente com a Nota Técnica nº 003/2015, editada pelo
Encat no final de agosto, regulamentam a alteração
na sistemática de tributação do ICMS relacionadas às
vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais (não contribuintes) localizados em outro Estado
da Federação.
Assim, as empresas que realizam essas operações
terão que correr contra o tempo para adaptar seus sistemas contábeis e fiscais, pois a partir de 1º de janeiro de
2016 todas as vendas interestaduais para não contribuintes do imposto deverão observar essa nova sistemática
de tributação.
A fim de colaborar com a adequação a essas novas
regras de tributação, indicamos abaixo as principais alterações referenciadas pelo Convênio ICMS nº 93/2015
e Nota Técnica nº 003/2015:
DA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA
Antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
87/15, nas vendas para consumidor final (não contribuintes) o preço de venda da mercadoria era calculado com
a inclusão do percentual de ICMS devido ao Estado de
origem da mercadoria (onde está localizado o vendedor do produto), independentemente de a mesma ser
destinada para outro Estado da Federação.
Por exemplo, para uma empresa localizada no Estado
de São Paulo, cujo produto comercializado está sujeito
a 18% de ICMS, esse percentual é incluído no preço de
venda do produto e será devido ao Estado de São Paulo,
independentemente do destino da mercadoria.
A partir de 1º de janeiro de 2016, para formação do
preço de venda, deverá ser considerada a alíquota de
ICMS do Estado de destino da mercadoria (onde está
localizado o comprador do produto), incluindo, quando
devido, o percentual de Adicional ao Fundo de Combate
à Pobreza.
Nesse caso, se a empresa vender esse mesmo produto para o Estado da Bahia, por exemplo, ela deverá in-
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cluir no preço de venda o percentual da alíquota interna
de ICMS daquele Estado (que nesse exemplo é de 17%).
Sobre a Base de Cálculo de ICMS obtida mediante
a aplicação desse percentual de carga tributária, a empresa deverá calcular o montante devido ao Estado de
São Paulo (no caso, alíquota interestadual de 7%) e a
diferença de 10% será devida ao Estado da Bahia.
Para diminuir o impacto dessa alteração da forma de
tributação, essa diferença de 10% será gradativamente partilhada entre o Estado de origem e de destino
da mercadoria.
Assim, em 2016, além do percentual relativo à alíquota interestadual, o Estado de São Paulo ficará com
60% da diferença de alíquota de ICMS devida ao Estado
de destino. Em 2017, ficará com 40%. Em 2018, com 20%
e, a partir de 2019, a diferença de alíquota será integralmente devida ao Estado de destino, ficando com
o Estado de São Paulo apenas o percentual relativo à
alíquota interestadual.
Note-se que, nos casos em que o Estado de destino
da mercadoria tiver uma alíquota interna menor que a
alíquota do Estado em que estiver localizado o vendedor da mercadoria, haverá uma ligeira redução da
carga tributária.
Já nos casos em que a alíquota interna do Estado de
destino for superior que a do Estado remetente haverá
um aumento da carga tributária do ICMS.
DO CÁLCULO E PAGAMENTO DO ICMS
Exemplo prático (Venda interestadual de empresa
localizada em São Paulo para Consumidor
Final no Estado da Bahia):
Preço do produto (sem ICMS)
Alíquota UF destino

R$ 82,00
17%

Preço do Produto (incluindo ICMS)

R$98,80

ICMS devido para São Paulo (7%)

R$ 6,92

ICMS devido para Bahia (10%)

R$ 9,88*

* valor integralmente devido ao Estado de destino somente a partir de 2019.

Cinto de segurança salva vidas.
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EM 2016, ESSE VALOR DE R$ 9,88 SERÁ
PARTILHADO DA SEGUINTE FORMA:
Partilha do ICMS devido para São Paulo (60%)

R$ 5,93

Partilha do ICMS devido para Bahia (40%)

R$ 3,95

Quanto ao imposto relativo à alíquota interestadual
devido para o Estado de São Paulo (no exemplo acima, R$
6,92), referido valor será normalmente lançado a débito
no Livro de Registro de Saída, podendo ser compensado
com o crédito de ICMS na própria escrituração.
Com relação à partilha do ICMS devido ao Estado de
Origem (no exemplo acima, R$ 5,93 para São Paulo), cada
Estado irá dispor sobre a possibilidade de compensação
com créditos próprios de ICMS, podendo, a seu critério,
exigir o recolhimento desse valor de forma separada.
Quanto à parcela de ICMS devido ao Estado de destino da mercadoria (no exemplo acima, R$ 3,95 para Bahia),
referido valor deverá ser recolhido por Guia Nacional
de Tributos Estaduais-GNRE, ou outro documento de
arrecadação indicado pelo Estado de destino, devendo
o pagamento ser realizado a cada operação.
Na respectiva GNRE deverá ser indicado o número
da Nota Fiscal a que se refere o pagamento, devendo
referida guia acompanhar o trânsito do produto.
O Estado de destino poderá exigir ou conceder
Inscrição Estadual para a empresa remetente localizada
em outra Unidade Federada, possibilitando que a mesma
promova o recolhimento mensal de todo o tributo devido
àquele Estado de forma globalizada.
Para quem possuir Inscrição Estadual, o recolhimento
será até o 15º dia do mês subsequente à operação.
As empresas que possuem Inscrição Estadual de
Substituto poderão utilizar essa mesma inscrição para
cálculo e recolhimento do imposto devido àquele Estado.
Nesse caso, referido número da Inscrição Estadual
deve constar em todas as Notas Fiscais emitidas para
aquela localidade.
Importante destacar que essas regras também se aplicam para os produtos sujeitos à Substituição Tributária do
ICMS, devendo ser realizado o cálculo e recolhimento do
imposto devido nas operações interestaduais de remessas de mercadorias para Consumidores Finais localizados
em outros Estados da Federação, ainda que o produto
tenha ingressado em seu estabelecimento com o ICMS
já retido por Substituição Tributária.
Nesse caso, haverá a possibilidade de ressarcimento
e utilização dos créditos relativos ao ICMS (Operação
Própria e ICMS-ST) nos termos da legislação pertinente.
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DO LAYOUT DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Segundo a Nota Técnica nº 003/2015, foi alterado o layout
da Nota Fiscal Eletrônica, incluindo campos próprios
para informação da partilha do ICMS devido ao Estado
de origem e destino do produto.
Importante ressaltar que esses novos campos não
aparecerão na Danfe, que continuará com o mesmo
layout.
Em razão disso, referida Nota Técnica determina que
as empresas deverão informar no campo de informações
adicionais o valor de ICMS devido ao Estado destinatário, bem como a respectiva forma de recolhimento
(GNRE ou indicação da Inscrição Estadual no Estado
de destino).
INFORMAÇÕES GERAIS
De acordo com o disposto pelo Convênio ICMS
nº 93/2015, a fiscalização do estabelecimento de origem
das mercadorias poderá ser realizada de forma conjunta
ou isolada pelo Estado de destino, nesse último caso,
mediante credenciamento prévio na Sefaz de origem.
Se a fiscalização for realizada sem a presença física
do fiscal, ou seja, apenas com base em dados eletrônicos, não haverá necessidade de prévio credenciamento.
Será publicado novo Ajuste Sinief que irá dispor sobre a Escrituração Fiscal Digital para as empresas que
possuírem Inscrição Estadual de Contribuinte no Estado
de destino da mercadoria.
De acordo com a Cláusula Nona do referido Convênio,
as empresas enquadradas no Simples Nacional também
estão obrigadas a cumprir essas regras com relação ao
imposto devido ao Estado de destino do produto.
Diante do impacto que essas alterações causarão
em suas atividades, é fundamental que as empresas
se preparem para o cumprimento de todas as obrigações acessórias que surgirão com base nessa nova regra
de tributação.
Isso porque, caso as empresas optem pela obtenção
de Inscrição Estadual em todos os Estados da Federação
em que realizam vendas, as mesmas terão que se sujeitar ao envio deGIAs mensais ou outras formas de controle que serão regulamentadas por cada Estado.
Caso não seja realizada a Inscrição Estadual no
Estado de destino, toda a venda de mercadoria para
fora do Estado deverá ser precedida do competente
recolhimento individualizado do imposto, cujo comprovante de pagamento deverá acompanhar o produto.
Uma alternativa para o cumprimento dessas novas
exigências tributárias é a busca por apoio de empresas
especializadas em tributação e sistemas para auxílio na
obtenção de Inscrição Estadual e para o cumprimento
de todas as obrigações acessórias, a fim de minimizar o
impacto em sua atividade operacional.

Respeite a sinalização de trânsito.

Flash

R edação

diferenças entre os motores
de Ciclo Otto e motores de
Ciclo Diesel; normas técnicas, principais componentes do motor e suas funções, lubrificação do motor,
sistema de alimentação do
motor e de arrefecimento,
além de noções básicas de
desmontagem e montagem, sem parte teórica. O
avançado usará o mesmo
motor para ensinar, mas
abrangerá mais temas.
A Mahle fica encarregada do curso, hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço e café da tarde) durante
os dois dias de duração do curso. As aulas serão ministradas
das 8 h às 16 horas. Para mais informações, basta entrar em
contato pelo telefone 5594-1010 ramal 230 ou pelo e-mail
ricardo@conarem.com.br.

Delphi lança quatro bobinas de ignição
Delphi iniciou o mês de outubro com novidades para
o mercado de reposição. A empresa anunciou o lançamento de quatro bobinas cilíndricas para aplicação em
sistemas de ignição convencional ou transistorizada para
todas as marcas de veículos. Os novos itens têm a mesma
tecnologia aplicada nas bobinas plásticas atuais, porém com
melhor potência, maior resistência à variação de temperatura, melhor isolação elétrica e maior disponibilidade de
centelha, melhorando assim a queima de combustível na
câmara de combustão.
Em comunicado divulgado à imprensa especializada, a
Delphi salientou a importância da correta manutenção dos
veículos, bem como a inspeção em todo o sistema de ignição, inclusive das bobinas e cabos de vela, quando aplicáveis,

e nas velas de ignição em todas as manutenções, sejam preventivas ou corretivas. “Este cuidado pode garantir o correto
funcionamento do veículo, além de economizar combustível”, aponta a empresa. Os códigos referentes aos novos
produtos são: GN10650, GN10651, GN10652 e GN10653.
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Conarem e Mahle oferecem cursos gratuitos de
especialização para profissionais
m parceria com a Mahle, o Conselho Nacional de Retíficas
de Motores (Conarem) oferece treinamento gratuito de
montador de motores leve e pesado. As especializações
são oferecidas para Linha Leve – Motor Ciclo Otto – e Linha
Pesada – Ciclo Diesel –, nas versões principiante e avançada.
O presidente do Conarem, José Arnaldo Laguna, ressaltou a
importância da iniciativa.
“Esses cursos oferecidos pelos fabricantes são fundamentais para o setor de retíficas, onde há escassez de mão de obra
técnica e, consequentemente, salários valorizados e acima
da média”, completou Laguna. O curso básico da linha leve
deverá preparar mecânicos e profissionais do setor automotivo em relação ao funcionamento de motores de Ciclo Otto e
seus componentes. O curso avançado, por sua vez, detalhará
o funcionamento e mostrará as principais irregularidades dos
motores de combustão interna, entre outros pontos.
O curso básico para linha pesada utilizará o motor MBB
OM 904 Eletrônico e abordará combustão interna, principais

46

Divulgação

A

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

to global da ZF. “No ano em que comemoramos 100 anos,
concluímos a aquisição da TRW e nos tornamos a terceira
maior indústria de autopeças do mundo. A ZF deu um grande passo para garantir sua atualização tecnológica e fazer
frente à nova necessidade nesta área com elementos que
irão compor a competitividade da indústria automotiva no
futuro, entre eles, a eficiência energética, condução autônoma, segurança e conforto”, completou.

Kolbenschmidt (KS) e Riken concretizam aliança
KS Kolbenschmidt GmbH, uma das subsidiáriasda KSPG
AG, e a Riken Corporation do Japão concretizaram uma
aliança que irá estabelecer uma joint venture para a fabricação de anéis de pistão na província chinesa de Hubei.
A união das companhias tornou-se realidade por meio da
assinatura do contrato pelos acionistas. Desta forma, a KS
Kolbenschmidt assumirá 30% das ações da Riken Automobile
Parts (Wuhan). “Os dois líderes de mercado em tecnologia
de pistão e anéis de pistão, respectivamente, consolidarão,
portanto, ainda mais sua aliança mundial”, destacou a KS,
em comunicado.
A Riken Automobile Parts está localizada em uma unidade de produção de 12 mil m² em Wuhan, na China. A Riken é
quem conduz os negócios desde 2004, empregando atual-

mente mais de 300 pessoas. O acordo prevê também que a
KS Kolbenschmidt terá uma cadeira no conselho administrativo da companhia. “Os objetivos principais desta aliança de
engenharia são de ajudar os clientes de ambas as empresas a
reduzir as emissões de CO2 e melhorar a durabilidade de seus
motores e reduzir custos. No processo a KS Kolbenschmidt e
Riken otimizarão suas soluções de montagem de pistão para
os seus clientes em comum em todo o mundo e coordenarão suas vendas regionais e esforços no desenvolvimento,
bem como suporte técnico ao cliente”, complementou a KS.
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Presidente da ZF América do Sul destaca a
necessidade de qualificação técnica e fortalecimento
das engenharias
ilson Bricio, presidente da ZF América do Sul, chamou a atenção, durante o 24º Congresso e Mostra
Internacionais SAE Brasil de Tecnologia da Mobilidade, para
a necessidade constante de investimentos em qualificação
técnica na indústria. De acordo com ele, que também é
presidente da Associação Brasil-Alemanha de Engenheiros,
VDI-Brasil, o objetivo é acelerar o necessário processo de
retomada da competividade brasileira no cenário global.
No evento, Bricio participou do Painel dos Presidentes, junto
com o diretor de Planejamento da VW, Celso Placeres, o presidente da Toyota, Koji Kondo, o presidente e CEO da Scania,
P.O. Svelund e o presidente da Navistar, José Eduardo Luzzi. O
tema central do encontro foi “A Produtividade e Tecnologia:
A Nova Revolução na Indústria da Mobilidade”.
Bricio falou sobre a criticidade da competitividade na
indústria brasileira e enfatizou a importância de uma qualificação técnica maior, bem como de maiores incentivos à
inovação no Brasil. O executivo destacou também o momen-
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Magneti Marelli fornece componentes para o novo
modelo Renault Oroch
Magneti Marelli anunciou que é uma das fornecedoras
de componentes do novo modelo Renault Oroch. “Um
dos destaques são os faróis, responsáveis pelo visual do carro
e que aliam design moderno e tecnologia de ponta, graças
ao know-how Magneti Marelli, um dos líderes mundiais em
tecnologias de iluminação automotiva”, destacou a empresa,
em comunicado enviado à imprensa especializada.
Além disso, o novo modelo da montadora francesa é
equipado com os amortecedores dianteiros e traseiros
desenvolvidos pela Magneti Marelli com a marca Cofap. A
empresa salienta que os componentes proporcionam uma

condução segura e confortável nas mais variadas condições
de piso. Por fim, a Magneti Marelli também fornece o conjunto de abafadores desenvolvidos e produzidos pela unidade
Sistemas de Exaustão, garantindo os níveis estabelecidos
na legislação para emissão de gases e também de ruídos,
proporcionando maior conforto acústico aos passageiros.

Fras-le anuncia os resultados do 2º trimestre e do
primeiro semestre
Fras-le divulgou seus números referentes ao segundo trimestre e aos primeiros seis meses deste ano. De
acordo com a companhia, os resultados foram positivos em
ambos os cenários, com crescimento em todos os indicadores: a Receita bruta total de R$ 550,1 milhões, antes da
consolidação, cresceu 7,0%; a Receita líquida consolidada
avançou 6,7% e alcançou R$ 404,4 milhões; a Receita líquida no mercado nacional foi de R$ 213,1 milhões ou 4,4%
maior; a Receita líquida no mercado externo cresceu 9,4%
chegando a R$ 191,3 milhões ou 9,4% superior ao primeiro
semestre de 2014.
Apesar disso, a atual crise econômica que o Brasil atravessa impactou, de certa forma, os negócios da empresa
em 2015. O desempenho das vendas no mercado nacional
apresentou uma oscilação negativa nos volumes vendidos
neste primeiro semestre em relação ao mesmo período do
ano passado. “Os segmentos de montadoras e sistemistas
foram os que mais refletiram esses movimentos, mas o mer-

cado de reposição também sentiu o reflexo da diminuição
do fluxo de veículos pesados resultando no aumento da
ociosidade da frota e reduzindo as manutenções”, destacou
o diretor-superintendente de Relações com Investidores da
Fras-le, Pedro Ferro.
No que diz respeito ao mercado externo, os Estados
Unidos continuam sendo um dos principais destinos das
exportações da companhia, com uma participação de 58%.
“Para este segundo semestre, a Fras-le prevê a manutenção
dos seus resultados, apesar das incertezas políticas e expressiva queda no volume de vendas das montadoras no mercado
brasileiro”, completou a companhia.
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Respeite a sinalização de trânsito.

