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HÁ 25 ANOS ACOMPANHANDO
O MERCADO DE REPOSIÇÃO

A

Divulgação

nalisando todas as edições da revista Mercado
Automotivo, que completa 25 anos neste mês, é
possível ter um histórico de grande valia que destaca o que ocorreu no mercado nesse período. São
relatos por meio de entrevistas de executivos das principais
companhias e matérias que retratam todos os momentos do
segmento, como lançamentos e inaugurações.
A revista Mercado Automotivo ampliou, em muito, a sua
prestação de serviço ao setor, dedicando-se a divulgar dados
e fatos relevantes para o mercado de reposição.
O Seminário da Reposição Automotiva foi outro marco importante criado pelo Grupo Photon que chega à 22ª edição
em 2016.

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

Desde a criação da revista Mercado Automotivo, o Grupo
Photon trabalha com muita dedicação e profissionalismo
para divulgar toda a movimentação do mercado, destacando fusões, cisões, lançamentos,
inaugurações e tantos outros fatos marcantes.
A diretoria da Andap nesta oportunidade parabeniza a todos os integrantes do Grupo Photon
pelos 25 anos de existência, desejando que a publicação continue a ser importante fonte
de informação para o mercado de reposição brasileiro, destacando as tendências, opiniões,
sem nunca perder a identidade e a credibilidade conquistadas ao longo de sua trajetória.
Sem dúvida a matéria de retrospectiva vai fazer com que os leitores revivam momentos
marcantes e boas histórias que merecem ser lembradas.
Para celebrar esta edição especial, contaremos também com a entrevista de Sergio Comolatti, presidente de um dos grupos mais importantes do aftermarket brasileiro, um exemplo
de sucesso e inovação.

Boa leitura!
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Caros amigos
A data é festiva para nós do Grupo Photon.

Divulgação

25 ANOS DE DEDICAÇÃO AO
SETOR AUTOMOTIVO
Completamos 25 anos de serviços dedicados prioritariamente ao setor automotivo, sempre com maior enfoque no
aftermarket.
Não chegamos aqui sozinhos. Queremos aqui lembrar e agradecer às muitas pessoas que nos ajudaram nesta caminhada.
Antigos e novos colaboradores se alternaram na labuta diária
para produzir, desde a 1ª edição da revista Mercado Autopeças, lançada nos idos de 1990 (lembram-se?) até os tempos
atuais, representada hoje pela revista Mercado Automotivo,
que a substituiu.

Jarbas Salles Ávila Filho, diretor do
Grupo Photon

Diversas foram as atividades que assumimos, sempre no
intuito de trazer ao setor automotivo a melhor e mais adequada maneira de promover este
mercado, as empresas que o compõe e as pessoas e profissionais que fizeram deste um dos
segmentos mais pujantes e representativos no conjunto das atividades produtivas do País.
Nossos sinceros agradecimentos, respeito e gratidão pela confiança e colaboração dos
nossos clientes, leitores e anunciantes, que nos apoiaram em nossas iniciativas, muitas
das quais não teriam alcançado êxito sem sua participação.
Projeto Social “Peças do Futuro”, Feira AutoSports Internacional, Seminários da Reposição
Automotiva, dentre outros temas e ações, compuseram nossas atividades, sempre com a
colaboração de vocês, nossos parceiros.
Mas, o que mais nos incentiva a continuar na nossa labuta foi e é o carinho e incentivo
que recebemos de todos os que nos emprestaram seu tempo e apoio e principalmente a
sua amizade.
Repito aqui nosso eterno poeta, Vinicius de Moraes: “Eu poderia viver, não sem sofrimento, sem
os meus amores, mas não poderia viver sem os meus amigos”.
Agradecemos a Deus por nos ter dado a oportunidade de dividir com tantos amigos esta
etapa da nossa vida.
Grupo Photon
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Encontre a loja mais perto de você: www.pitstop.com.br.
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Entrevista

M ajô G onçalves

Sintonia fina

para acompanhar
as mudanças

Como o setor de reparação de veículos, gerador de demanda do
aftermarket, se mantém forte e supera as dificuldades
Empresário e representante do setor de reparação de veículos há mais
de 10 anos, Antonio Fiola, que preside o Sindirepa-SP, o Sindirepa
Nacional, participa da diretoria da Fiesp, do IQA, atua como
conselheiro do Senai e representante do GMA (Grupo de Manutenção
Automotiva), destaca as principais mudanças sofridas pelo segmento
nos últimos anos.
Formado em Economia, Fiola está há mais de 25 anos no setor de
reparação e acredita que, para se manter no mercado, é preciso mais
que dedicação: o empresário não pode ter medo de ousar, além de ter
de conviver com as novidades que chegam com os lançamentos de
veículos, o que exige atualização constante. Confira a entrevista.
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Com a evolução tecnológica
dos veículos, quais são as
necessidades do setor de
reparação de veículos?
As mudanças constantes exigem
atualizações permanentes. A
cada lançamento de veículo
surgem novidades. Hoje, o
reparador necessita de dados e
informações para fazer o reparo.
Há modelos que sem código não
é possível iniciar o trabalho de
diagnóstico do veículo. Por isso,
a reparação mudou muito nos
últimos anos. O grande divisor
de águas foi quando a injeção
eletrônica chegou na década de
90. De lá para cá, o setor vivencia
mudanças o tempo todo.
Por isso, treinamento e
aperfeiçoamento técnico são
essenciais para se manter no
mercado e atender a frota
circulante cada vez mais
diversificada. O reparador
convive com o efeito surpresa,
não sabe qual marca de veículo
e modelo vai chegar à oficina.
É necessário ter programação
de entrada de veículos e gestão
bem controlada para poder ter
previsão de atendimento, isso
facilita a produção dos serviços.
Hoje, as empresas contam com
departamento administrativo
estruturado para dar suporte à
área técnica. Tudo precisa estar
interligado e muito alinhado entre
as esquipes. O monitoramento do
movimento é muito importante
no resultado final da operação. O
Sindirepa-SP lançou este ano, em
parceria com o Sebrae-SP, cartilha
que traz um retrato do setor de
reparação e orientações de gestão
e funcionamento do negócio.

Como o reparador opta pela
marca que aplica? O que pesa
mais na escolha?
Qualidade acima de tudo é o
item número um. O reparador
não quer correr risco de ter de
refazer o trabalho por causa de
peças que não apresentam a
eficiência desejada. Queremos
clientes satisfeitos com nosso
serviço. Para isso, a escolha
da peça é fundamental. Outro
ponto importante é com relação

novas formas para poder suprir
as necessidades. Esta é uma
característica muito marcante
do reparador. Se não tiver essa
vontade e garra, não consegue
ir em frente. Isso é assim antes
mesmo de existirem montadoras
no País. O setor de reparação já
estava presente e foi dessa forma
empírica que se desenvolveu. Na
época, era necessário até fazer
fabricação caseira de peças, pois

O mercado exige agilidade e
versatilidade. Nas empresas de reparação,
é comum encontrar a segunda geração no
comando. Começaram ajudando o pai, há
20 e 30 anos, e estão até hoje no negócio.

ao suporte, com informações
técnicas e disponibilidade de
itens que a marca oferece. Temos
o Programa Empresa Amiga da
Oficina, do qual participam vários
fabricantes, com o intuito de
estreitar relacionamento com
os reparadores. É um canal
direto que permite desenvolver
várias ações.
Diferentemente de outros
países, ao longo de décadas a
reparação vem atendendo a
frota em circulação. Ao que
você atribui essa capacidade
de inovar e se adaptar
rapidamente às mudanças?
A paixão do profissional pelo
que faz e a obstinação de buscar

o mercado de reposição estava
se formando. Muitas empresas
começaram assim e se tornaram
grandes fabricantes. O mercado
exige agilidade e versatilidade.
Nas empresas de reparação,
é comum encontrar a segunda
geração no comando. Começaram
ajudando o pai, há 20, 30 anos, e
estão até hoje no negócio.
Os reparadores também
formam grupos e se reúnem
para trocar informações para se
atualizarem constantemente.
Posso dizer por experiência
própria que para trabalhar
na reparação é preciso, acima
de tudo, gostar e não ter medo
de ousar.
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Entrevista

M ajô G onçalves

Explique quais as mudanças
importantes para o setor
com a Lei Alvarenga? Já está
implementada?
A lei vem para estabelecer
regras básicas para o setor de
reparação, definindo padrões
para abertura e funcionamento
das empresas. Apesar de muito
antigo, o segmento não tinha
legislação específica. Então, em
janeiro de 2014 foi aprovada a
Lei nº 15.297, conhecida como
Lei Alvarenga, justamente
para homenagear o autor do
texto. Grande motivador, Luiz
Sérgio Alvarenga, que tem
larga experiência, atua há mais
de duas décadas no setor e
conhece bem as necessidades
das empresas.
A lei aborda várias questões
importantes, como a exigência
de responsável operacional
pelo serviço oferecido. Este
profissional precisa comprovar
experiência e capacitação. Os
serviços também devem ser
executados de acordo com
as normas ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
A legislação, que precisa
ser regulamentada para entrar
em vigor, contribuirá para o
desenvolvimento do setor,
melhorando a prestação de
serviço e, consequentemente, a
imagem para o consumidor.
A interrupção da inspeção
ambiental veicular na cidade
de São Paulo prejudicou o
movimento nas oficinas?
Foi um retrocesso não só para o
setor mas para toda a sociedade,
que perdeu com a piora da
qualidade do ar de São Paulo.
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A inspeção estava
ajudando a conscientizar
o motorista sobre
a importância da
manutenção preventiva.
[...] Além de menos
emissão e poluentes,
a inspeção também
ajudava na segurança
do trânsito.
A inspeção estava ajudando a
conscientizar o motorista sobre
a importância da manutenção
preventiva. As oficinas recebiam
veículos de ano 1995 que
tinham abandonado há anos a
manutenção e que, para serem
aprovados, precisavam de
reparos importantes. Muitos com
vazamento de óleo, entre outros
problemas. Além de menos
emissão e poluentes, a inspeção
também ajudava na segurança do
trânsito, pois se fosse detectado
problemas de freio e suspensão
nesses veículos que não faziam
revisão há muito tempo, o
proprietário ficava ciente e, em
muitos casos, acabava fazendo o
que era necessário para deixar o
carro em ordem.
Entendendo que a prefeitura
está descumprindo a lei, o
Sindirepa-SP entrou na justiça
para exigir a retomada da
inspeção ambiental em São Paulo.
Além de causar prejuízo ao setor
que investiu em equipamentos

e treinamento, a medida é
essencial para a melhoria
da qualidade do ar. Além
disso, estamos trabalhando
insistentemente para que a
inspeção técnica veicular e de
emissões seja implantada em
todo o País. Temos reuniões
frequentes para tratar deste
assunto em Brasília e em São
Paulo. Participamos do grupo
que reúne várias associações
que trabalham em prol da
inspeção técnica veicular.
A maior demanda das oficinas
é por manutenção corretiva ou
preventiva? Por quê?
Ainda é por manutenção
corretiva, infelizmente. O que
não é bom para o dono do carro
e para o reparador. Antigamente,
o cliente colaborava com a
manutenção, pois tinha receio
de ficar com o carro parado na
rua. Hoje, como o veículo quebra
menos, existe o telefone celular,
seguradoras preferem serviço de
guincho gratuito, o que traz mais
comodidade ao motorista. Essas
facilidades acabaram deixando o
consumidor mais acomodado. É
nossa tarefa, por meio do Carro
100%, conscientizar o consumidor.
O cliente já chega insatisfeito por
causa do problema. Isso só pode
ser revertido com a mudança da
cultura por meio da inspeção
técnica veicular para fiscalização
de itens de segurança que está
há mais de uma década parada
ou por um processo mais lento
de conscientização do motorista,
como a proposta do programa
Carro 100% / Caminhão 100% /
Moto 100%.
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25 anos de desafios
e conquistas
Revista Mercado Automotivo completa um quarto de
século como uma das principais publicações do setor

A

revista Mercado Automotivo
chega aos seus 25 anos com
uma posição que reflete sua
história. Criada em um período em
que o Brasil (e o mundo) passava
por drásticas mudanças, a publicação foi desenvolvida com o intuito
de chegar a um “novo Brasil”. Um
País cujo mercado, aos poucos, voltava a se abrir para o exterior, promovendo intercâmbios de ideias e
produtos que alavancavam a produção de diversos setores.
Ao longo deste quarto de século, em nenhum momento a revista
Mercado Automotivo se absteve
de atuar como um veículo que,
não obstante, informava, municiava seu leitor com análises e entrevistas de grandes especialistas
do setor. Assim, a publicação entrevistou os altos executivos das
maiores empresas do setor de
reposição, que ofereceram informações e opiniões valiosas acerca
do mercado nacional, muitas vezes
em perspectiva com os demais
mercados estrangeiros.
Logo de início a publicação trouxe, em sua primeira edição, uma
análise a respeito das consequên-

cias do Plano Collor, que assustava
não apenas os cidadãos brasileiros
como também os empresários de
diversos setores do País. A imagem,
no entanto, era de que o pior já havia passado, conforme estampava
a capa da revista. O editorial deixava claro que o objetivo do veículo seria promover uma ligação
entre produtores e distribuidores,
varejistas e representantes, indústria e comércio. “Queremos ser
uma verdadeira equipe de vendas
que atingirá praças mais distantes; uma mala direta qualificada
com acesso garantido aos cargos
de decisão; um manual de consulta obrigatório a quem pretende
manter-se atualizado.”
No decorrer da principal reportagem da primeira edição, constavam as análises precisas de lideranças do setor, tais como de Waldir
Siedschlag, presidente da Ancap
(antiga Associação Nacional dos
Comerciantes de Autopeças), e de
Pedro Eberhardt, então presidente
do Sindipeças (Sindicato Nacional
da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores), a respei-

to do impreciso momento que o
Brasil atravessava.
Ao longo dos anos seguintes,
a revista Mercado Automotivo foi
o principal porta-voz dos empresários do setor, uma ponte que alcançava as principais vozes e lideranças da indústria. Sempre apostando em entrevistas exclusivas, a
publicação chegava nos diversos
entes da cadeia, com o objetivo de
fornecer ao leitor análises e avaliações sobre o cenário da época.
Em edição de março de 2004,
a revista destacava entrevista exclusiva com Frederico dos Ramos,
que havia acabado de assumir a
presidência da Andap (Associação
Nacional dos Distribuidores de
Autopeças). Ramos via um futuro
promissor para o setor e afirmou
que não imaginava o País sem o
mercado independente. “Minha
esperança é que a economia do
Brasil cresça, assim teremos como
consequência o aumento do poder
aquisitivo, e uma grande camada
da população terá condições de adquirir seu veículo, o que irá beneficiar a reposição”, disse. Em suas
declarações, o empresário parecia
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R edação

Arquivo Photon

Capa

Primeira edição do Seminário da Reposição Automotiva.
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ções seguintes propôs uma série
de indagações e diagnósticos ao
público. Foram verdadeiras aulas
de marketing, logística e vendas.
O Grupo Photon foi ainda o pioneiro na organização e promoção
de grandes estandes coletivos em
feiras e convenções do setor, internacionais e nacionais. Por meio
dessas iniciativas, o nome do Grupo
passou a ser cada vez mais respeitado entre os principais nomes da
indústria e entre os formadores de
opinião da cadeia.

Arquivo Photon

cou que a integração de todos os
elos da cadeia da reposição ainda
parecia distante, mas que os acordos já apresentavam viabilidade.
Presente no evento, o empresário
Rodrigo Carneiro alertou: “A maior
ameaça para o setor somos nós
mesmos. A ameaça ainda está em
não admitirmos que a concessionária é nosso concorrente, e não o
distribuidor ou o varejista”.
A diversidade de opiniões se
fez presente tanto no seminário
quanto nas páginas da cobertura
impressa. Pedro Molina destacava
que o varejo, com sua grande diversidade de produtos em estoque,
ainda tinha um papel de relevante
importância na cadeia. Entre outros nomes, a primeira edição do
evento contou ainda com as presenças de Angelo Marino, Antônio
César Pardo Paganini, Armando
Diniz, Fabio Dabbur, Francisco
Wagner de La Torre, Juan Carlos
Castellanos, Luciano Pires, Luiz
Sérgio Alvarenga, Pedro Molina,
Reynaldo Contreira Filho, Rodrigo
Carneiro e Sérgio Montagnoli
entre outros.
Com consultores internacionais
e importantes empresários da cadeia, o evento ao longo das edi-

Grupo Photon – Frankfurt 2006

Arquivo Photon

já prever o que aconteceria no
Brasil poucos anos depois.
Ainda em 2004, a publicação
entrevistou Antônio Fiola, que
assumia o comando do Sindirepa
(Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios
do Estado de São Paulo). À publicação, Fiola afirmou que, entre suas
prioridades na gestão, estavam a
modernização do pacote de serviços oferecido aos consumidores,
a implantação da certificação do
mecânico, além do incentivo às
câmaras setoriais e a expansão do
Sindicato para o interior do Estado.
“Uma das minhas propostas é aproximar a reparação independente
das montadoras”, completou.
Era por meio das entrevistas e
das matérias de capa especialmente que a revista conseguia elaborar
amplos diagnósticos do mercado e
da indústria brasileira. Tais declarações, vistas sob a perspectiva atual, demonstram que, desde o seu
início, a publicação se preocupou
em antecipar tendências e discutir assuntos que, posteriormente,
ganhariam as páginas dos veículos
não segmentados de todo o Brasil.
O Grupo Photon (responsável
pela revista), no entanto, não se
contentou em “somente” discutir
nas páginas impressas da revista
o cenário que se apresentava aos
brasileiros. Para expandir e qualificar ainda mais esse debate, promoveu, desde sua primeira edição,
o Seminário Global de Aftermarket.
O evento, que posteriormente receberia o nome de Seminário da
Reposição Automotiva, ganhou relevância e até hoje reúne os principais nomes do setor em painéis
e debates sobre temas pertinentes
à cadeia.
Na cobertura da primeira edição do encontro, a revista desta-
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Personalidades políticas também marcaram
as páginas da publicação. O então presidente
da república, Fernando Henrique Cardoso, foi
destaque na edição 51

A Revista Mercado Automotivo foi a única
publicação do segmento a conseguir uma
entrevista exclusiva com o então presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

Nas páginas da revista Mercado
Automotivo, os leitores tiveram a
oportunidade também de conferir entrevistas exclusivas com
dois presidentes da República.
Fernando Henrique Cardoso e Luiz
Inácio Lula da Silva proporcionaram
interpretações ímpares a respeito
do mercado automotivo brasileiro.
Observar essas entrevistas à luz
da atualidade nos permite observar com clareza que as diretrizes
econômicas de cada um dos presidentes estavam expressas naquelas páginas. Apesar de abordarem
especificamente aspectos do setor
automotivo, suas percepções poderiam ser aplicadas com diversas
cadeias produtivas nacionais.
Em 2002, também de forma
exclusiva, a revista entrevistou
Sérgio Amaral, então ministro de
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior. Em uma análise ampla, Amaral reconheceu as
dificuldades que parte da indústria brasileira enfrentava à época.

“Concordamos que às vezes não é
fácil para uma pequena ou média
empresa conseguir contratar um
empréstimo, porque muitas vezes
elas encontram dificuldade de garantia, por exemplo. Isso tudo está
sendo revisto”, garantiu.
Nesses 25 anos o Grupo Photon
publicou diversas edições dos
Guias dos Fabricantes e dos
Distribuidores. Graças ao profissionalismo e apuração incluídos,
desde o início, nos trabalhos que
resultaram nessas publicações,
tanto a revista quanto os guias consolidaram-se como um confiável
canal de informação e consulta de
todo o setor.
Outra empreitada de sucesso
capitaneada pelo Grupo foi o projeto Peças do Futuro. Em 2000, em
sua edição de 10 anos, a revista
destacava a criação da iniciativa,
que nascia com objetivos assistenciais. Com o objetivo de arrecadar
fundos para a construção de uma
sede para o Sedamp (Serviço de

Assistência Social Augusto Militão
Pacheco), o Grupo reuniu diversas
empresas do setor em um grandioso evento realizado em São Paulo.
“Espero que este acontecimento
incentive a criação de outros projetos semelhantes. O nosso é um
protótipo que poderá servir de
exemplo a outros”, afirmou à época Benedito de Souza, um dos diretores do Sedamp, entidade que
cuidava de 500 crianças carentes
(o número foi ampliado posteriormente) da periferia da Zona Leste
da cidade. Nos anos seguintes, o
projeto teve sequência e beneficiou outras entidades assistenciais.
Se em 25 anos muita coisa
mudou no Brasil e no mundo,
a essência da revista Mercado
Automotivo segue inalterada. Nos
últimos anos, graças à parceria com
a Andap (Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças), a
revista Mercado Automotivo fortaleceu ainda mais sua base de produção, apostando a cada edição em
reportagens voltadas a oferecer informações e serviços de qualidade
aos empresários do setor.
Para tanto, o Grupo Photon,
em nome da revista Mercado
Automotivo, agradece aos colaboradores e parceiros pelo trabalho
conjunto que resultou em uma publicação forte ao longo de 25 anos
de história. E ressalta que, nos
próximos 25 anos, mantém firme
sua missão de debater os principais assuntos do setor, informando e qualificando o debate entre
os entes da cadeia. Nas próximas
páginas, confira uma retrospectiva especial, com os principais fatos do Brasil e da indústria nestas
últimas décadas.
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25 anos: retrospectiva
A década de 1990 (quando foi criada a revista Mercado
Automotivo) teve início sob novos
contextos tanto no mercado nacional quanto no exterior. O mundo,
de cara, presenciara em novembro de 1989 a queda do Muro de
Berlim, na Alemanha. O fato representou o fim do dualismo entre o
Comunismo da União Soviética e
o Capitalismo dos Estados Unidos,
com a “vitória” deste último. Houve
quem anunciasse o fim da História,
com a supremacia incontestável do
liberalismo vivenciado nos EUA e
no Reino Unido, principalmente. A
partir da queda do muro, a URSS
foi desmembrada e diversos países do Leste Europeu passaram
a enfrentar uma abertura gradual,
permitindo a entrada de empresas
estrangeiras e favorecendo o crescimento da globalização.
No Brasil, os tempos também
eram de mudança. Recém-eleito,
o presidente Fernando Collor de
Mello implantou o Plano Brasil
Novo, que ficou conhecido como
Plano Collor. Inicialmente, tratava-se de um conjunto de reformas
econômicas e de planos que visavam a estabilização da inflação.
No entanto, o Plano ficou marcado
pelo confisco dos depósitos bancários e até das cadernetas de
poupança dos brasileiros. Com a
saída de Collor da presidência, assumiu Itamar Franco e a partir daí
o País presenciou a retomada da
Democracia e um amplo período
de transições pacíficas e organizadas no Planalto.
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Com a chegada de Fernando
Henrique Cardoso à Presidência, o
País presenciou a implementação
de um plano econômico que, finalmente, pôde controlar a inflação.
Para se ter uma ideia do cenário
que atingia o Brasil à época, nos
15 anos que antecederam o Plano
Real, a inflação acumulada atingiu 13,3 trilhões por cento. Entre
1986 e 1994, foram 11 ministros da
Fazenda que tentaram promover
diversos planos com o objetivo de
estabilizar a economia brasileira,
mas fracassaram.
O Plano Real foi extremamente
importante justamente por estabilizar uma economia que se encontrava debilitada. E esse cenário não
é prejudicial somente aos cidadãos
no nível individual. As empresas
foram amplamente afetadas, pois
em um ambiente de incertezas os
empresários desistem de realizar
investimentos e o capital exterior
simplesmente não vê atrativos no
País. Com isso, a partir de 1994,
o Brasil passou a presenciar uma
estabilização política e econômica
que trouxe frutos diretos à população brasileira nos anos seguintes,
além de oferecer ao mundo a imagem de que nos tornávamos enfim
um país sério e respeitado.
Os dois mandatos de Fernando
Henrique Cardoso foram marcados
pela “arrumação da casa”. Foi preciso iniciar um processo de privatização (que até hoje gera polêmica) que, em tese, tirou do Estado o
ônus de empresas que traziam apenas prejuízos, gerando à própria

população um serviço deficitário.
Além disso, o Brasil passou a atrair
investimento externo, abrindo suas
fronteiras para multinacionais que
buscavam apostar no Brasil.
Apesar de uma crise cambial ao
final da década de 1990, o Brasil
chegou aos anos 2000 pronto para
inserir-se cada vez mais no mercado global, fortalecendo sua própria
indústria. A eleição de Luiz Inácio
Lula da Silva, em 2002, mostrou
aos brasileiros e, principalmente, ao mundo que o sistema político do País estava consolidado
e pôde oferecer uma transição
democrática tranquila.
O petista, por sua vez, em seus
dois mandatos, deu ênfase às causas sociais com o objetivo de diminuir a fome e a pobreza no
Brasil. A partir de programas
de distribuição de renda, o
presidente colocou dinheiro
no mercado e movimentou
o comércio nacional. Além
disso, o presidente aproveitou o cenário internacional, com uma alta demanda de commodities,
especialmente da China,
e ampliou o mercado exportador brasileiro.
Como resultado, de
fato, o Brasil pouco sentiu
a crise internacional de 2008
e viu, nos anos seguintes, um
crescimento considerável da
economia, baseado principalmente no aumento do consumo e
na oferta de crédito a um setor mais
amplo da população. Por meio de
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incentivos fiscais, Lula promoveu a
ampliação das vendas e da produção do setor automotivo e fomentou, entre milhões de brasileiros, o
desejo por adquirir um carro novo.
Com a demanda por novos veículos, cresceu também o mercado
do setor de reposição e o Brasil
vivenciou entre 2007 e 2011 uma
época gloriosa.
No âmbito mundial, a crise financeira de 2008, originada nos
Estados Unidos, se alastrou pela
Europa e fez com que o mundo
temesse as consequências de um
possível fim da União Europeia. A
situação dos norte-americanos e
europeus fez com que as grandes

empresas se voltassem especificamente aos mercados emergentes,
cujo crescimento já se mostrava
uma realidade. Assim, o mundo
acompanhou o crescimento vertiginoso de países como Brasil,
Rússia, Índia e China. Com o passar
dos anos, Europa e Estados Unidos
voltaram a entrar nos eixos, ainda
que não apresentem atualmente
índices de crescimento estáveis.
No caso do Brasil, a situação
mudou drasticamente em pouco
tempo. A conta a ser paga pelos
brasileiros chegou antes do esperado. A partir de 2012, o País passou a enfrentar dificuldades econômicas associadas especialmente
ao descontrole dos gastos
públicos, ao aumento da inflação e

à consequente queda dos índices
de comércio. A situação deteriorou-se durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff,
sucessora de Lula, mas não foi o
suficiente para que os brasileiros
optassem, em 2014, pela volta do
PSDB ao poder.
Os incentivos ao consumo minguaram. O ímpeto dos brasileiros
para adquirir novos bens também
diminuiu e diversos setores produtivos do País se viram em declínio,
tanto na produção quanto nas vendas. O segundo mandato de Dilma
se iniciou com imensas dificuldades tanto no campo econômico
quanto no político.
O Brasil chega ao final de 2015
com muitas incertezas, especialmente no que diz respeito à continuidade de Dilma até o final de
seu segundo mandato, em 2018.
Com forte oposição dentro da sua
própria base aliada e baixíssima
aprovação popular, a presidente
corre contra o tempo para fazer o
Brasil voltar a crescer.
Como se não bastassem as dificuldades econômicas e políticas,
os brasileiros têm sido chocados
desde o ano passado com as graves denúncias da Operação Lava
Jato, que investiga um esquema
de corrupção entre a Petrobras e
parte de seus fornecedores. O escândalo acabou atingindo a economia brasileira como um todo.
RETROSPECTIVA DO SETOR
Nos últimos 25 anos, tal qual o
Brasil e o mundo, o setor automotivo passou por diversas mudanças significativas. O início da
década de 1990 foi um momento
delicado para o setor brasileiro. O
carro ainda não estava ao alcance das famílias. Era um bem cuja
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aquisição era extremamente cara
e a manutenção pesava ainda mais
no bolso dos brasileiros. Ao chegar
ao poder, Collor deixou claro seu
sentimento em relação à indústria
do setor e chegou a afirmar que o
carro brasileiro era uma “carroça”.
Era preciso mudar.
Naquele cenário inicial, o Brasil
ainda se via fechado para os países
desenvolvidos. A importação, de
matéria-prima ou de peças, era extremamente limitada por meio da
legislação vigente à época e o comércio internacional, dependente
da bilateralidade entre os países,
era incipiente. O primeiro passo
adotado pelo governo foi permitir
e incentivar o comércio exterior,
deixando de lado as ideias protecionistas na economia, herança da
ditadura militar.
O resultado foi que os brasileiros, inclusive o presidente,
observaram que a produção do
País precisava evoluir para brigar
por espaço no mercado interno e,
principalmente, nas exportações.
Assim, Collor enviou ao Congresso
um projeto de lei que revogava a
Lei de Informática, um dispositivo
que, na prática, afetava a importação de peças em geral. Os preços
dos veículos passaram a cair progressivamente, facilitando o acesso
de mais brasileiros ao tão desejado
carro próprio. Além disso, graças ao
incentivo à exportação do conteúdo
nacional, os volumes de produção
passaram a registrar significativa
alta, fomentando a própria indústria através da livre concorrência.
ACESSO AO CARRO
Nos anos seguintes, o setor automotivo como um todo cresceu de
forma consistente. O ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva herdou de
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Fernando Henrique Cardoso um
país estruturado economicamente
e com boa capacidade de expandir
sua produção. Adotando medidas
sociais cujo objetivo principal era
reduzir a crescente desigualdade
econômica no Brasil, Lula fomentou
o desenvolvimento de uma “classe”
de brasileiros que ia às lojas pela
primeira vez.
Foi dessa forma – com a inflação controlada e o aumento real
dos salários – que uma parcela
importante dos brasileiros passou
a ter acesso a bens até então impensáveis. Os números comprovam o momento de ouro da indústria automotiva brasileira. Dados
da Anfavea (Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos
Automotores) mostram que, entre
2002 e 2011, a produção de veículos
cresceu 103,4%, enquanto as vendas tiveram acréscimo de 145,7%.
Os resultados positivos somente
foram freados com os efeitos da crise financeira nos Estados Unidos,
que atingia fortemente também os
países europeus.
O “simples” processo de vendas
de veículos novos impulsionou o
setor como um todo, fazendo com
que o brasileiro passasse a gastar
altos montantes com a manutenção
e também com a personalização de
seu veículo. A indústria, de fato, tinha demanda para produzir, inovar
e crescer.
Novamente são os números
que, em perspectiva, nos ajudam
a entender a grandeza daquele cenário. Dados do Sindipeças
(Sindicato Nacional da Indústria
de Componentes para Veículos
Automotores) apontam que o faturamento do setor de autopeças
no período de 2002 a 2011 cres-

ceu 80,2%. De 2010 para 2011, por
exemplo, a alta foi de 8,7%.
Nos anos seguintes, para incentivar o desenvolvimento da
indústria nacional, foi criado o
Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos
Automotores, popularmente conhecido como Inovar-Auto. Com
validade para o período de 2013 a
2017, o programa surgiu com o objetivo de criar condições para o aumento de competitividade no setor
automotivo, produzir veículos mais
econômicos e seguros, investir na
cadeia de fornecedores, em engenharia, tecnologia industrial básica,
pesquisa e desenvolvimento e capacitação de fornecedores.
De início, as empresas que demonstravam interesse no programa deveriam cumprir uma série
de requisitos para habilitarem-se
a ficar isentas do aumento previsto para o Imposto sobre Produtos
Industrializados. Dessa forma,
acreditava o governo, a produção
de peças e componentes automotivos brasileiros seria incentivada,
garantindo o fortalecimento das
empresas do setor.
Atualmente, o setor automotivo
brasileiro é um dos mais afetados
pela queda nas vendas. Apesar
disso, é preciso ver o copo meio
cheio. Uma corrente de analistas
e de empresários do setor acredita que a retração na venda de
veículos novos fomentará justamente o setor de autopeças. Ou
seja, o brasileiro, sem condições
para adquirir um novo automóvel,
irá priorizar a manutenção de seu
carro atual. Caberá, portanto, ao
setor de autopeças tirar proveito
desse momento.

Cinto de segurança salva vidas.
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Mais estratégia, menos fadiga
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H

á várias semanas tenho tratado das condutas
necessárias à gestão corporativa em tempos
de incertezas. E tenho insistido na importância
de ações de diagnóstico, prospecção, correção, mobilização, execução e controle.
Acrescento que os grandes estrategistas sempre
têm foco, disciplina e organização. Quem combina plano e método atinge mais rapidamente seus objetivos.
E isso vale para o campo pessoal e profissional.
Suar a camisa ainda é uma exigência para quem
aspira ao sucesso. No entanto, é certo que sua menos
quem planeja mais. Em décadas de atividade profissional, aprendi que dedicar parte do tempo a análise
e planejamento encurta o caminho. Mas por quê?
Ora, porque o diagnóstico prévio mostra seu potencial. Assim, você determina também seus limites. Sabe
em que velocidade pode se deslocar e quais desafios
pode encarar.
Ao exercitar a visão, você determina aonde quer
chegar. E estabelece também um percurso prévio,
desviando-se das maiores pedras do caminho.
Ao planejar a execução, você constitui um elenco
dos recursos necessários, escala seus parceiros de viagem e divide tarefas e atribuições.
Quem define uma boa estratégia precisa corrigir-se
menos durante o percurso. A vida pode nos dar muito,
mas precisamos antes saber o que queremos dela.

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

Não, não é discurso de autoajuda nem esoterismo. É
pragmatismo. Entretanto, somente o desejo não basta.
Você, querido leitor, quer avançar, mesmo durante o
período de vacas magras?
Pois, conhece a ti mesmo, pesquise o mercado,
avalie os concorrentes, compreenda as demandas dos
clientes. Identifique seus pontos fortes e pontos fracos, determine quais são suas fragilidades e trunfos,
eleja um ponto B, planeje o deslocamento, motive as
pessoas, corrija-se sempre que necessário. Mantenha
o pique!
E não se esqueça: toda crise embute uma oportunidade. Aproveite-a!
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Em busca de recuperação
Sebrae aponta dicas valiosas para quem pretende começar
o ano com bons resultados

I

nformação é poder. Nesse momento em que a economia brasileira literalmente patina e busca voltar
aos trilhos, obter informações adequadas a respeito de seu próprio negócio é essencial para manter a
sustentabilidade e projetar um 2016 mais tranquilo.
A revista Mercado Automotivo consultou especialistas do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) para colher valiosas informações
para que sua empresa possa virar o ano pronta para
iniciar uma nova temporada diante da concorrência.
No que diz respeito ao mercado, seja ele o do setor automotivo ou não, o que mais tem sido visto são
negociações entre os diferentes entes da cadeia para
reduzir pedidos ou renegociar contratos. Afinal, os custos subiram, sejam eles de produção ou trabalhistas,
o que encareceu consideravelmente o cotidiano das
empresas e fez com que fosse necessário repensar
acordos com os fornecedores.
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Para o Sebrae, uma das boas práticas na gestão
de compras diz respeito justamente a um bom relacionamento com os fornecedores de modo que todos
ganhem e saiam satisfeitos com a negociação. Ou seja,
fomentar um relacionamento saudável com seus parceiros de mercado é importante esteja você em crise
ou não.
De acordo com a entidade, é essencial mostrar ao
fornecedor que a colaboração será mútua. Ou seja, por
mais que pontualmente sua empresa precise reduzir a
demanda de produtos, poderá oferecer em troca algo
que interesse à outra parte. É possível, por exemplo,
oferecer uma divulgação mais ampla dos produtos da
marca na própria empresa ou então firmar acordos que
estabeleçam prioridade nos negócios entre as partes, mesmo em tempos de retração econômica. Isso
gera segurança para o fornecedor e deixa claro que
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sua empresa não está simplesmente “barganhando”
preço ou acordos.
Ainda segundo o Sebrae, algumas atitudes são
essenciais em meio à negociação com fornecedores.
O empreendedor precisa ter objetivos de prazo e
desconto previamente fixados. Assim, ele chegará à
conversa para negociar um novo prazo com clareza
quanto à quantidade de peças que precisa reduzir e
ao valor nominal que precisa cortar de seu orçamento.
Novamente, isso gera segurança ao fornecedor.
É necessário também criar um clima amistoso entre
as partes. Negociar não é fácil. Se sua empresa passa
por dificuldades financeiras, seu fornecedor provavelmente estará passando pela mesma situação e já poderá, inclusive, ter enfrentado negociações semelhantes
com outros clientes. Por isso, é preciso entender que
o clima da negociação não é de confronto e sim de
parceria, destacando o que cada um perde e o que
podem ganhar caso a situação seja revista.
Para isso, primordialmente escute e depois responda. Em situações desse tipo, é comum que os interlocutores busquem falar e falar e falar para tentar
“dominar o encontro”. Não funciona. Quanto mais você
ouve, mais detém o controle da negociação, justamente
porque consegue pensar com mais calma e clareza nas
respostas e também evita declarações impensadas, que
poderão comprometer sua negociação dali em diante.
APARECER COM INTELIGÊNCIA
Tempos de crise também costumam ser uma ótima
oportunidade para que alguém tome a dianteira da
situação e destaque aquilo que pode oferecer ao mercado. A publicidade de sua marca está obviamente
ligada a este ponto, mas é preciso entender que, nesse
momento, o mais inteligente é focar suas estratégias de
comunicação em meios eficientes e inteligentes que
irão otimizar o retorno obtido.
Enquanto muitas marcas ainda gastam rios de dinheiro para investir em rádio e televisão, esquecem-se
que tais meios garantem uma audiência maior, porém
não inteligente. Ou seja, você até poderá atingir um
número maior de pessoas, mas essencialmente são
consumidores que não estão interessados em algo tão
específico quanto a reposição automotiva. O que fazer
então? Investir em mídia segmentada e em meios alternativos de divulgação.
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Ao optar por impressos especializados no seu ramo
de negócio, você tem a certeza que irá atingir um público específico, que tem interesse em seu negócio e
que, muitas vezes, somente está a procura de uma boa
marca ou serviço. Além disso, marcar presença nesse
tipo de veículo é importante justamente para se posicionar ao mercado, mostrar ao concorrente e aos seus
próprios colaboradores e parceiros que sua empresa,
apesar da crise, segue “dando as caras” e firme em seus
propósitos comerciais.
Outra opção são as chamadas mídias alternativas, que ganharam força em vários setores do mercado e conseguiram chamar a atenção do consumidor.
“Considerado de baixo custo, esse tipo de publicidade tem caráter comercial e busca promover a marca
por meio de redes sociais, mensagens de texto SMS,
blogs e painéis digitais, por exemplo, que são formas
que exigem criatividade e inovação para dirigir-se ao
público consumidor”, aponta o Sebrae.
Uma das principais vantagens desse tipo de publicidade é que, assim como a mídia segmentada, é
possível obter informações específicas sobre o retorno
gerado por aquelas iniciativas, permitindo que você
amplie o foco e a atuação de seu negócio a partir daqueles que são atingidos por sua atuação.
É importante destacar, no entanto, que essa publicidade alternativa não substitui a mídia segmentada
e vice-versa. Ou seja, é preciso aliar as duas, atuar de
forma consistente nas duas frentes. Afinal, enquanto
uma continuará agregando valor e credibilidade à sua
marca, a outra chamará a atenção justamente por ser
um tipo de mídia fora do comum.
Para isso, é possível, inclusive, pensar em estratégias conjuntas entre os diferentes tipos de mídia.
Assim, você consegue investir na mídia segmentada e,
a partir dela, fazer com que seu consumidor seja direcionado às redes sociais ou ao blog da marca. Trata-se
de uma estratégia na qual uma campanha alimenta a
outra, sem prejudicá-la em nenhum aspecto.
Aproveite essas informações, pense em como aplicá-las em seu negócio e fique atento. Nas próximas edições, a revista Mercado Automotivo seguirá trazendo
informações valiosas do Sebrae para que você inicie
2016 munido de conhecimento. Afinal, conhecimento,
em qualquer setor, é poder.

Eventos – Bosch
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Convenção Nacional
Bosch Service 2015

A

conteceu em Florianópolis, SC, de 30 de outubro a 1º de novembro, no Resort Costão
do Santinho, mais uma Convenção Nacional
Bosch Service, que, com o expressivo slogan “Somos
inigualáveis”, recepcionou seus colaboradores
e familiares.
De acordo com Daniel Angelo, gerente de Con
ceito de Oficinas da Divisão Automotive Aftermarket,
com a participação de 1.600 pessoas e representantes de mais de 600 empresas e o patrocínio de 30
empresas, entre parceiros e distribuidores, o evento
espelhou em números a pujança que a marca Bosch
externa no mercado automotivo nacional.
Contando com a capilaridade das 1.250 oficinas
especializadas distribuídas por todo o Brasil, a qual
permite obter informações realmente privilegiadas
e atualizadas do “humor” do nosso mercado a cada
momento, a Bosch brinda seus dirigentes com a pos-

32

Ricardo Hara

“Somos inigualáveis”
sibilidade de entender e reagir aos anseios de seus
associados com maior rapidez.
Com um mix de produção prioritariamente voltado ao setor automotivo (atualmente destina cerca
de 65% para o setor automotivo e 35% para outros
setores – Bens industriais / consumo / ferramentas),
não obstante a atual e difícil situação econômica e
política brasileira que vem penalizando duramente
todos os mercados, com grande impacto no setor
automotivo, a Bosch tem investido no aumento de
seu portfólio de produtos voltados ao aftermarket,
logrando obter este ano, na contra-mão das tendências, um expressivo crescimento de 7% sobre o mesmo período do ano passado.
Foram três as principais razões desse sucesso, segundo Delfim Calixto, vice-presidente da
divisão AutomotiveAftermarket da Robert Bosch
América Latina:

Respeite a sinalização de trânsito.
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Em primeiro lugar, o aumento da gama de produtos ofertados, como alternadores; motores de partida; pastilhas de freios e palhetas, dentre outros,
permitiu atender a novos consumidores e despertar
o interesse de novos clientes.
Em segundo lugar, explica Carlos Alberto Barbosa
Filho, diretor da Divisão AutomotiveAftermarket, a
Bosch procurou se reestruturar e é hoje referência
em se tratando de logística, onde administra aproximadamente 30.000 itens e os distribui em todos os
cantos deste imenso Brasil, dando segurança e rapidez de fornecimento a todos os seus colaboradores.
Em terceiro lugar, completam Heike A. Niehues,
vice-presidente do Conceito Oficinas, e Daniel
Angelo, aliada às medidas acima, a Bosch planejou e executou um profundo trabalho na ponta do
mercado, junto ao consumidor final, não só nas
oficinas credenciadas, mas também nas 6.200 oficinas vinculadas, dando treinamento constante,

através de equipe própria e do Senai, incentivando os profissionais da área a se aprimorarem cada
vez mais, ensinando-os a, além de executar um
bom serviço, agregar valor ao trabalho desenvolvido, oferecendo os novos produtos e assim conquistando mais clientes e auferindo também um
lucro maior.
BOX 25
A grande novidade apresentada nesta convenção
foi o programa denominado BOX 25 onde, após intenso trabalho junto a diversas montadoras, a Bosch
conseguiu desenvolver um “padrão de trabalho” no
qual um veículo pode ser revisado e reparado em
seus principais itens em apenas 25 minutos.
E numa demonstração empolgante, realizou ao
vivo uma revisão num veículo, onde foram gastos
apenas 18 minutos!

Números do Setor

R edação

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
O licenciamento de veículos novos em outubro registrou cenário semelhante ao de setembro no que diz respeito
à queda mensal. Desta vez, a variação entre outubro e o mês anterior foi negativa em 3,4%. Na comparação com
o mesmo período de 2014, no entanto, a queda é mais acentuada: 36,3%. O resultado de outubro é de longe o
pior dos últimos quatro anos, o que deve impactar ainda mais no acumulado do ano, atualmente em decréscimo
de 22,7%.
2015
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

OUT
A

SET
B

JAN-OUT
C

OUT
D

JAN-OUT
E

A/B

A/D

C/E

162.069

167.704

1.797.212

254.486

2.326.339

-3,4

-36,3

-22,7

Veículos leves

155.506

160.569

1.722.459

239.568

2.194.125

-3,2

-35,1

-21,5

Automóveis

136.798

139.905

1.481.099

199.709

1.840.609

-2,2

-31,5

-19,5

18.708

20.664

241.360

39.859

353.516

-9,5

-53,1

-31,7

5.681

5.836

60.157

12.044

109.394

-2,7

-52,8

-45,0

214

214

2.242

239

1.751

0,0

-10,5

28,0

1.406

1.496

16.534

2.765

22.364

-6,0

-49,2

-26,1

503

668

5.966

982

9.526

-24,7

-48,8

-37,4

Semipesados

1.775

1.927

19.865

4.132

37.061

-7,9

-57,0

-46,4

Pesados

1.783

1.531

15.550

3.926

38.692

16,5

-54,6

-59,8

Ônibus

882

1.299

14.596

2.874

22.820

-32,1

-69,3

-36,0

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios
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2014

Mil
unid.

JAN

FEV

MAR

ABR

2012

200,4

188,3

229,7

199,5

2013

246,9

189,2

233,8

2014

247,8

212,3

2015

208,1

154,9

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

223,8

281,7

294,2

340,9

234,0

281,7

253,5

286,4

3.014,0

273,1

259,9

262,6

278,1

266,8

250,6

268,0

244,9

286,7

3.060,5

201,0

243,6

240,6

216,7

242,2

223,2

244,6

254,5

246,8

307,9

2.881,0

196,9

183,8

180,3

179,6

189,9

173,9

167,7

162,1

-

-

ANO

1.797,2

Respeite a sinalização de trânsito.
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Contrariando os resultados negativos dos meses anteriores, outubro apresentou alta de 17,4% na produção, em
comparação a setembro. Ainda assim, quando se leva em conta o resultado de outubro de 2014, há queda de
30,1%. O acumulado dos dez primeiros meses de 2015 também tem baixa: 21,1%. O resultado positivo na produção
mensal é amparado pelo desempenho dos veículos leves e dos caminhões, enquanto os ônibus apresentaram
números negativos nesse quesito.
2015
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

OUT
A

SET
B

JAN-OUT
C

OUT
D

JAN-OUT
E

A/B

A/D

C/E

205.020

174.611

2.111.431

293.328

2.677.527

17,4

-30,1

-21,1

Veículos leves

196.989

167.065

2.025.389

278.239

2.522.555

17,9

-29,2

-19,7

Automóveis

170.486

147.831

1.751.239

229.861

2.122.648

15,3

-25,8

-17,5

26.503

19.234

274.150

48.378

399.907

37,8

-45,2

-31,4

6.799

5.819

66.130

12.394

124.483

16,8

-45,1

-46,9

293

44

1.596

215

1.941

565,9

36,3

-17,8

2.186

1.522

17.689

1.933

24.640

43,6

13,1

-28,2

448

315

3.880

672

7.435

42,2

-33,3

-47,8

Semipesados

2.028

2.157

24.806

4.858

45.250

-6,0

-58,3

-45,2

Pesados

1.844

1.781

18.159

4.716

45.217

3,5

-60,9

-59,8

Ônibus (Chassis)

1.232

1.727

19.912

2.695

30.489

-28,7

-54,3

-34,7

Rodoviário

291

578

5.283

506

5.317

-49,7

-42,5

-0,6

Urbano

941

1.149

14.629

2.189

25.172

-18,1

-57,0

-41,9

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios
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2014

Mil
unid.

JAN

FEV

MAR

ABR

2012

210,6

219,1

313,2

266,3

2013

292,2

240,6

328,9

2014

237,3

281,6

2015

205,3

206,4

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

286,2

277,7

301,1

333,2

288,0

324,5

314,7

268,3

3.403,0

352,5

344,6

323,9

316,7

343,6

322,8

322,7

293,2

231,1

3.712,7

272,8

277,1

281,4

215,9

252,7

264,6

300,8

293,3

264,8

204,0

3.146,4

255,9

220,3

213,9

188,2

224,1

217,8

174,6

205,0

-

-

ANO

2.111,4

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Sete lições para estimular a sua
vocação empreendedora

Q

uem quer ser empreendedor? Se você fizer
essa pergunta numa sala de aula, por experiência, posso afirmar que não mais do que dois
ou três vão dizer “eu quero”. Quando lanço essa pergunta no ar, a estatística é cruel, poucos se manifestam.
No passado, a pergunta era um pouco diferente:
o que você vai ser quando crescer? A maioria tinha
a resposta na ponta da língua: médico, advogado ou
engenheiro. Os pais faziam de tudo para incutir tais
profissões na cabeça dos filhos. A vocação era uma
questão de convencimento.
Na minha terra, os pais enchiam a boca para falar,
os olhos brilhavam e o coração palpitava só de lembrar
que os filhos, convencidos por eles mesmos, estavam
na capital paranaense estudando Medicina, Advocacia
(nem Direito era) ou mesmo Engenharia.
Saber o que você quer ou fazer exatamente aquilo
que seus pais querem que você faça é bom ou ruim?
Você nunca saberá enquanto não experimentar um ou
outro caminho. De uma forma ou de outra, a algum lugar
você deverá chegar, quer siga a cabeça dos pais quer
siga a própria intuição quer não siga ninguém.
Na fase da pré-adolescência, ou mesmo na fase da
adolescência, poucas pessoas sabem o que querem,
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mas isso não é relevante. Conheço adultos, na faixa dos
30 aos 80 anos, que ainda não encontraram o caminho
das pedras.
O mundo está recheado de oportunidades que ainda nem conhecemos no campo das artes, da economia,
da administração, da genética, da biodiversidade e da
engenharia. Quando você menos imagina, surge uma
nova ciência, um novo nicho e, com eles, novas oportunidades de gerar demandas, empregos e negócios.
Para facilitar ainda mais a escolha do caminho a ser
seguido, diferentes tipos de inteligência foram mapeados por Howard Gardner, psicólogo norte-americano.
Você pode ser bom em artes, linguística, raciocínio
lógico-matemático, percepção fisico-cinestésica, relações intrapessoais e interpessoais. O mundo é um
vasto campo de diferentes desejos, necessidades
e demandas.
Além de tudo isso, você pode se tornar empreendedor de sucesso criando produtos e serviços que
facilitem a vida das pessoas, gerando empregos, contribuindo para o crescimento econômico e social da
sua cidade, do seu estado ou do seu país, além de
proporcionar valor para a sociedade.

Em síntese, você pode ser o que quiser em qualquer campo de atuação se a escolha estiver alinhada
com a sua vocação, portanto, quanto mais cedo descobri-la, maior a chance de viver uma existência rica,
feliz e desafiadora em todos os sentidos.
São poucos os privilegiados que tiveram orientação de carreira no passado. Muita gente aprendeu a
profissão por osmose. Nunca nos disseram como nos
relacionar melhor com as outras pessoas nem aprendemos a lidar com o dinheiro na infância. Acredite ou não,
isso faz uma enorme diferença quando você começa
a trabalhar, seja como patrão seja como empregado.
Por essas e outras razões, compartilho aqui sete
lições importantes para reflexão, disponíveis no
meu livro Empreendedorismo para Jovens (Editora
Atlas), escrito em parceria com o meu amigo Iussef
Zaiden Filho.
Espero que isso o ajude a descobrir o início do
caminho. Espero também que uma das alternativas
seja empreender. O restante do caminho você faz ao
caminhar. Vejamos alguns pontos para estimular sua
vocação empreendedora:
IDENTIFIQUE AS ÁREAS MAIS IMPORTANTES
DA SUA VIDA
Não se preocupe se mais adiante o grau de importância
em relação a cada área mudar. Isso depende de vários
fatores, entre eles a sua criação, a sua cultura, a sua
história de vida, o exemplo que vem dos seus pais,
professores, amigos e heróis de infância. O que é mais
importante para você neste exato momento? Saúde –
religião – educação – lazer – dinheiro – casa – família
– amigos – bens materiais – hobbies – etc.
ESCOLHA ENTRE TRÊS E CINCO ÁREAS IMPORTANTES
Faça uma breve descrição de como sua vida encontra-se hoje em cada área escolhida. Se você escolheu
família, por exemplo, escreva sobre o relacionamento familiar, as coisas que você não tolera em casa e
as coisas que você gostaria de mudar. Defina uma
área relevante.
VISUALIZE O FUTURO
A visualização é uma técnica essencial; você já escolheu
as áreas mais importantes, portanto, feche os olhos,
imagine-se daqui a dez ou 20 anos; chamamos isso de
“self talk”, portanto, tenha uma conversa franca consigo mesmo sobre o futuro desejado. Ninguém muda o
passado, somente o futuro.
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anos de experiência profissional
em empresas de médio e
grande portes, especialista em
Empreendedorismo, Coaching,
Gestão de Carreira e Negócios.

COLOQUE AS IDEIAS NO PAPEL
Qual é a profissão, a empresa, a esposa, o marido, a
família e a renda ideal desejada? Trata-se apenas de
um ensaio, mas é importante anotar. Mais adiante, você
deve tratar especificamente da visão, da missão e do
seu plano de vida.
ORGANIZE AS IDEIAS
O que você precisa mudar? Quais são as suas prioridades? Quais são as competências necessárias para conseguir o que você quer? Qual é o tempo razoável para
que tudo isso aconteça? Se for algo por conta própria,
por onde você pode começar? Quem poderá ajudá-lo?
TROQUE IDEIAS COM PESSOAS BEM-SUCEDIDAS
A experiência conta muito e não existe nada que você
não possa fazer, entretanto, algumas coisas podem ser
feitas com menos sacrifício quando você busca a orientação nas pessoas que trilharam caminhos semelhantes. Ouça as pessoas, mas siga o seu coração.
NÃO PERCA TEMPO TENTANDO ENCONTRAR
A PERFEIÇÃO
Enquanto você está pensando em algo, milhares de
outras pessoas já começaram. O mais importante é encontrar um nicho, um começo, um objetivo definido e
nunca mais perdê-lo de vista. Aquela eterna espera
pela melhor ideia pode ser uma péssima ideia.
Por fim, imagine o quão maravilhoso seria o mundo
se todas as boas ideias fossem colocadas em prática.
Não estou falando apenas de produtos e serviços que
são explorados pelas grandes empresas, mas de ideias
simples, e ao mesmo tempo revolucionárias, que facilitam a vida das pessoas.

Cinto de segurança salva vidas.

Pesquisa (PCCV – julho 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)

jul-15/
jun-15 (%)

jul-15/
jul-14 (%)

ac. ano (%)

907.146

105,86

5,3

-1,1

-0,6

5.393.821

70,38

1,3

-13,5

-13,6

293.152

116,27

1,0

15,8

16,4

2.291.165

76,51

-0,9

-3,1

-5,4

41.540

108,38

4,4

15,0

11,2

343.959

62,72

-1,6

-16,4

-13,7

Autopeças e acessórios

29.002

119,56

16,8

-1,8

7,7

Concessionárias de veículos

54.629

69,36

3,2

-32,3

-25,3

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

31.638

93,35

15,5

-20,6

-12,0

142.691

71,94

5,2

-19,3

-15,2

44.751

108,27

7,2

6,8

4,5

167.033

73,15

6,8

-16,7

-17,4

99.384

97,24

2,3

-15,0

-16,2

604.139

68,71

0,3

-18,0

-19,9

39.812

101,50

7,0

-18,4

-14,1

107.308

43,45

0,3

-50,3

-41,2

40.045

148,47

10,7

1,3

1,7

214.552

66,54

11,1

-15,9

-16,4

29.558

95,68

3,2

8,6

8,9

170.480

59,30

-0,8

-15,4

-20,4

39.985

117,07

10,9

-10,6

-16,7

Concessionárias de veículos

72.565

68,55

0,8

-18,2

-12,7

Autopeças e acessórios

19.767

71,66

-19,1

-21,2

4,6

133.605

39,45

-1,4

-39,7

-33,8

Concessionárias de veículos

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

14.353

74,02

5,1

-6,6

-21,2

Concessionárias de veículos

62.361

69,70

1,4

-20,0

-14,8

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

91.308

109,44

14,2

-5,7

-9,5

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

Sorocaba
Taubaté

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

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

345.807

72,96

5,9

-12,5

-14,7

34.796

77,37

12,8

-5,4

-8,7

164.033

76,68

-0,3

-14,6

-14,1

28.967

99,53

4,6

-9,4

-5,7

267.166

78,61

7,8

-14,7

-13,6

29.088

100,23

12,0

-12,4

-8,2

252.327

79,39

6,4

-15,8

-14,0

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

maio-15 (%)

jun-15 (%)

jul-15 (%)

maio-15 (%)

jun-15 (%)

jul-15 (%)

-3,8

7,9

-1,1

-2,0

-0,5

-0,6

-21,2

0,7

-13,5

-16,0

-13,6

-13,6

19,2

41,8

15,8

12,2

16,5

16,4

-13,5

13,3

-3,1

-9,0

-5,8

-5,4

10,0

25,3

15,0

8,0

10,6

11,2

-21,1

1,6

-16,4

-15,9

-13,3

-13,7

21,9

13,0

-1,8

9,1

9,8

7,7

-25,8

-19,7

-32,3

-24,8

-24,0

-25,3

-13,3

-23,4

-20,6

-7,3

-10,2

-12,0

-24,5

-0,7

-19,3

-16,7

-14,5

-15,2

0,5

9,5

6,8

3,1

4,1

4,5

-22,0

-6,9

-16,7

-19,5

-17,6

-17,4

-25,6

-13,8

-15,0

-16,9

-16,4

-16,2

-24,2

-5,5

-18,0

-22,7

-20,2

-19,9

-0,7

-25,9

-18,4

-10,4

-13,3

-14,1

-54,7

-40,1

-50,3

-39,3

-39,4

-41,2

-2,9

5,8

1,3

1,1

1,8

1,7

-22,8

-10,9

-15,9

-17,5

-16,5

-16,4

11,8

23,7

8,6

6,4

8,9

8,9

-30,9

-2,8

-15,4

-24,2

-21,2
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DAYCO COMEMORA 15 ANOS DE HISTÓRIA NO BRASIL
Dayco comemorou no dia 1º de outubro 15 anos de
atuação no Brasil. Atualmente, a empresa conta com
mais de 500 colaboradores na América do Sul, distribuídos
nas unidades de São Paulo (SP), Contagem (MG), Itapira (SP)
e em Córdoba, na Argentina. Globalmente, a marca tem 110
anos e atua em pesquisa, desenho, fabricação e distribuição
de produtos essenciais para motores, nos sistemas de transmissão para automóveis, caminhões, construção, agricultura
e indústria. “Para a Dayco é fundamental perceber o trabalho
que estamos realizando através do reconhecimento vindo
dos nossos clientes. Queremos constantemente estreitar essa
parceria para pensarmos juntos em produtos que gerem
valor e possam oferecer soluções cada vez mais completas”,
afirma João Ramon, presidente para a América do Sul.
Nos últimos seis anos, a Dayco tem sido premiada
com o Marcas Preferidas da Cinau (Central de Inteligência
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Automotiva) e, desde 2012, também é agraciada com o
Prêmio Sindirepa (Sindicato da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo). “Crescemos
junto com todos que acreditam e investem em nossa empresa e ficamos orgulhosos em atingir essa marca de 15 anos,
trabalhando com ética, comprometimento e responsabilidade”, concluiu Silvio Alencar de Almeida, diretor Comercial
para a América do Sul.

DELPHI AMPLIA LINHA DE PRODUTOS PARA O MERCADO DE REPOSIÇÃO

A

Delphi anunciou que está ampliando seu portfólio de
produtos para o mercado de reposição. Com isso, os
novos itens somam quase 100 aplicações e cobrem mais
de sete milhões de veículos. Entre os lançamentos estão os
reguladores de pressão, com e sem orifício, para tomada
de pressão atmosférica, que complementa a antiga linha,
mantendo a qualidade da tecnologia original da Delphi. No
total, são mais de 40 aplicações com cobertura para mais de
cinco milhões de veículos.
A empresa lança também novos cabos de ignição, com
tecnologia que garante redução de gasto de combustível,
retomadas mais rápidas e redução dos níveis de emissão de
poluentes. São mais de 10 aplicações que cobrem mais de
um milhão de veículos. Destaque também para as tampas
de distribuidor que estão com nova aplicação. “Os novos
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produtos são mais resistentes a altas temperaturas e possuem maior isolamento térmico, evitando falhas de ignição”,
destaca a empresa. São 40 novas aplicações e cobertura para
mais de um de milhão de veículos.

Cinto de segurança salva vidas.
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MAGNETI MARELLI AFTERMARKET LANÇA COXIM FRONTAL DO MOTOR DO HONDA FIT

A

Magneti Marelli Aftermarket anunciou mais um lançamento da linha de produto metal-borracha. Trata-se
do coxim frontal do motor do Honda Fit, um componente
que tem a função de fixar o motor ao chassi, absorvendo
as vibrações geradas pelo próprio motor e também pelo
movimento do veículo. Por conta disso, é recomendável a
verificação periódica dos coxins de motor, que devem ser
substituídos no caso de apresentarem deformações, folgas
ou rupturas.
A linha de produtos metal-borracha complementa o portfólio da marca Cofap, da Magneti Marelli Aftermarket, com-

posta também por itens de suspensão, direção, transmissão,
motor e freio. A Magneti Marelli Aftermarket é a unidade de
negócios do grupo focada no mercado de reposição e conta
com mais de 50 linhas de produtos com as marcas Magneti
Marelli e Cofap.

F

oi lançada recentemente a ferramenta Arena Técnica,
uma plataforma que permite a verificação de aproximadamente um milhão de normas emitidas pelos principais
normalizadores brasileiros e internacionais. O objetivo é minimizar os riscos para as empresas do chamado recall, que em
2015 já gerou a recolha de 2,2 milhões de produtos, sendo
mais de 90% deles relativos ao setor automobilístico. A ferramenta foi desenvolvida com o apoio do Centro de Inovação,
Empreendedorismo e Tecnologia da Universidade de São
Paulo (Cietec-USP) e é preparada para ser utilizada por todos
os técnicos que utilizam normas e procedimentos internos
dentro de uma indústria de modo a garantir que nenhum
usuário, seja da qualidade, engenharia de produto, processos,
projeto, desenvolvimento, segurança, entre outros, possa
operar com um documento fora de conformidade.
“O sistema analisa a codificação das normas do acervo
do usuário e responde ao especialista de maneira muito simples e objetiva o status de conformidade de cada norma e a
última data publicada pela entidade”, relata a diretora-geral
da Arena Técnica, Raquel Schilis. De acordo com Raquel,
empresas certificadas ou em processo de implementação
precisam estar em compliance de acordo com o controle e
a gestão que o sistema ISO requer (ISO 9000, 14000, 20000
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etc.) e sabem como é custoso e complexo manter toda a documentação da empresa em dia. “Dependendo da atividade,
é necessário acessar individualmente dezenas de entidades
de normalização para verificar a validade e as alterações de
uma infinidade de normas, que são vitais para a fabricação
de produtos ou realização de processos. Ter à disposição uma
ferramenta como a Arena Técnica para auxiliar em todo esse
processo é fundamental para otimizar o tempo de trabalho
e minimizar os riscos com o produto e o processo”, garante
Raquel Schilis.

Cinto de segurança salva vidas.
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