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É possível ser otimista?

Crise deve permanecer em 2016, mas
há possibilidades para reverter o
cenário em diversos setores

Em Destaque

Economista e consultor, fala sobre as expectativas
para a economia brasileira em 2016
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BorgWarner comemora 40 anos
de trabalho no Brasil
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2016
Sempre um novo ano traz
esperança de dias melhores
Divulgação

E

stá muito difícil prever como será o
cenário de 2016 no Brasil. Os últimos
acontecimentos em Brasília trazem
cada dia mais incertezas sobre como vai
se comportar a economia. A cada instante surgem
novos acontecimentos que nos deixam mais inseguros. Mas nós, empresários, não podemos cruzar
os braços, muito ao contrário, precisamos somar
esforços e seguir em frente apesar da situação nada
favorável, pois já passamos por crises piores, como
o congelamento de ativos na época do Collor em
que a inflação era de 50% ao mês. O importante é
avaliar as condições e fazer o possível para manter
a empresa saudável.

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

Por isso, a matéria de capa desta edição traz dicas
importantes para se preparar e também conseguir lidar com esse cenário conturbado. Também contamos com a entrevista de Raul Velloso, economista, consultor
e colunista dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo, que dá o retrato e a sua
visão sobre as perspectivas para o País. Se 2015 não deixa saudade, a esperança
é que 2016 seja melhor em todos os sentidos.
Mudando de assunto, outro destaque nesta edição é a trajetória de 40 anos da
BorgWarner no Brasil, especializada no segmento de tecnologia e aplicações
para powertrain e drivetrain de veículos de passeio, utilitários leves e pesados.
A empresa lançou este ano a primeira turbina para leves, que deu potência ao
Up!, dando início aos planos de ampliar o fornecimento do produto para novos
modelos e outras montadoras dentro de no máximo dois anos.
É a tecnologia avançando e trazendo novas perspectivas para o mercado.
Aproveitando, desejo a todos boas festas e ótimo 2016!

Boa leitura!
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Respeite a sinalização de trânsito.
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Entrevista

R edação

Em entrevista exclusiva à revista
Mercado Automotivo, o economista
e Ph.D. em Economia pela Yale
University, Raul Velloso, fala sobre
suas expectativas para a economia
brasileira em 2016. Após um ano de
péssimos resultados econômicos, o
consultor, que também já ocupou
importantes cargos no Ministério do
Planejamento entre 1985 e 1991,
relata que a situação do Brasil em
2016 não deverá ser tão diferente
da atual. Confira a seguir:
Revista Mercado Automotivo: Qual
é sua expectativa em relação à economia do Brasil em 2016?
Raul Velloso: É muito difícil ter precisão nisso, porque estamos falando do futuro, mas posso dizer que
a visão geral é de que o ano que
vem será muito parecido com este.
O que, obviamente, não é bom.
Porque esse ano não será um ano
de desempenho do jeito que gostaríamos que fosse. Se 2016 repetir
isso, não será um ano muito bom.
Agora, é claro, isso tem um pouco
de futurologia. Porque nós não sabemos direito, e não temos como
dizer com precisão, quantos dos fa-
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tores que fizeram com que a economia tivesse esse desempenho estarão presentes. Tudo depende de
achar que as condições por trás do
desempenho da economia vão se
repetir. E que a recuperação, que
normalmente se segue a esse tipo
de situação, ainda vai demorar mais
tempo para acontecer.
Toda recessão parecida com
essa que estamos vivendo provoca
ela mesma uma reação da economia. A recessão faz com que certos
setores se apresentem como candidatos naturais à recuperação. E isso
é assim sempre, em todos os casos
que têm acontecido nas economias

Divulgação

Resultados parecidos

dos países. Cada momento pode
ser que um dos fatores tenha mais
força que o outro e o caminho seja
por uma certa rota e não por outra.
Mas a gente sabe, por exemplo,
que uma parte importante da recuperação de recessões vem da parte
externa. Porque normalmente esse
tipo de situação que a gente vive
gera algum tipo de pressão altíssima sobre a taxa de câmbio e isso
naturalmente estimula atividades
voltadas ao setor externo, seja para
exportar, seja para substituir importações. Então, isso sempre acontece. Como sempre a subida da taxa
de câmbio acompanha esse tipo

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

de situação, logo naturalmente isso
favorece atividades voltadas para
fora e para substituir importações.
O problema é que os momentos se diferenciam na sua força
para gerar esse tipo de resultado.
Por exemplo, se o mercado externo estiver ruim, esse tipo de rota
vai demorar mais para mostrar sua
cara, mas se o mercado externo estiver bem, ele logo começa a aparecer no caminho da solução. A partir
daí, você começa a ter também reação de variáveis que se alimentam
desse tipo de efeito. Então, se um
setor voltado para fora começa a
evoluir melhor do que ele vinha
evoluindo, em função disso outros
elementos serão influenciados de
uma forma positiva. Ou seja, se um
determinado setor consegue ganhar espaço e começar a ter efeito,
ele naturalmente vai puxar setores
que estejam com ele relacionados.
O próprio consumo, que num primeiro momento está desaquecido,
pode vir a se aquecer em função
dos ganhos que determinados
segmentos voltados para fora vão
obter, e aquilo pode estimular de
uma forma derivada o consumo das
pessoas que se beneficiam daquele primeiro efeito.
A partir daí, você tem também
efeitos favoráveis sobre o investimento. Porque o segmento que investe vai observar que determinados setores estão tendo estímulos
e vai procurar expandir os gastos de
investimento para atender aquela
nova impulsão. E a partir daí vários efeitos vão ocorrendo. Só que
tudo isso é muito difícil de se colocar números e ser preciso. Sabe-se
que vai acontecer, e os caminhos
mais ou menos são esses. É preciso saber também se o setor público pode ser um estimulador, seja
pela redução dos impostos, seja

pelo aumento dos gastos. Porque
o setor público tem um peso muito
grande na economia. Só que agora
esse não será um fator que vai puxar a carruagem, pois estamos no
meio de uma crise fiscal.
O ajuste fiscal proposto pelo governo é suficiente para recuperar,
de certa forma, o País ou ele ainda está muito longe de resolver
a situação?
O problema desse ajuste fiscal é
que ele não está sendo suficientemente forte para desarmar as
expectativas desfavoráveis sobre a evolução da dívida pública.
Enquanto essas expectativas desfavoráveis não se desarmarem, os
vários segmentos que olham para
esse tipo de fator vão demorar a
reagir favoravelmente. Porque não
é muito claro ainda que o ajuste, na
intensidade necessária para acalmar esses espíritos, irá acontecer e
nem quando. Infelizmente, o governo não conseguiu pôr em ação um
ajuste suficientemente forte que
deixe já os espíritos desarmados.
É muito difícil fazer isso porque os
ajustes têm um efeito prejudicial
em cima de várias variáveis, pessoas, segmentos. Então, mesmo que a
pessoa saiba que ele vai, em algum
momento, ter uma resposta favorável, ninguém quer ser o primeiro a
pagar esse preço.
O senhor, em suas obras, fala muito
sobre investimento em infraestrutura. Com base nisso, gostaria de
saber por que no Brasil é tão difícil
deslanchar investimentos nessa
área e também se foi essa falta de
investimentos que fez o País chegar a essa crise?
[O investimento em infraestrutura]
sempre tem um efeito. Essa crise
que estamos vivendo teve inicial-

mente uma característica que tem
muito a ver com o que ocorre ou
ocorria com o setor de infraestrutura. Que característica era essa? É
a exaustão da capacidade de produção da economia. A capacidade
de produção parou de crescer e,
por mais que a demanda fosse estimulada sobre essa capacidade, a
resposta era pequena e aí nós tínhamos uma pressão inflacionária
e outros problemas que normalmente acontecem quando você
esgota o uso da sua capacidade
de produção.
E um setor onde isso era bem
nítido era a infraestrutura. Porque é
na infraestrutura que existem muitos gargalos e eles são muito visíveis. Então a falta de capacidade
era muito visível nesse segmento.
Podia ter outros segmentos em
que a capacidade era suficiente
para atender as pressões de demanda, mas nesse, com certeza, é
clara a insuficiência da capacidade de produção. Quer dizer, você
tem pouca infraestrutura e em
função disso, quando a demanda
batia sobre esse segmento, ele
acabava respondendo de forma
insuficiente e incapaz de produzir
resultados na economia.
Esse é um setor que tem vários
gargalos e se tem gargalos tem incapacidade. Por isso mesmo vem
a recomendação de buscar formas
capazes de expandir a infraestrutura. Só que é um setor difícil porque
o ciclo de investimento é longo, o
risco é alto e há muita ingerência
do setor público, que não costuma ser eficiente. Principalmente
nesse tipo de assunto o setor público acaba ou não fazendo o que
deveria fazer, porque ele escolhe
outras coisas, ou interfere e prejudica a ação do setor privado que
poderia substitui-lo.
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E justamente nessas últimas rodadas de concessões que o governo
tem oferecido, o interesse do setor
privado tem sido tímido, certo?
O problema é que para o setor
privado entrar, ele precisa que
determinadas condições sejam
verificadas. E essas condições dependem muito da ação do setor
público nesse tipo de setor. E se o
setor público não transforma essas
condições em realidade, aí o setor
privado acaba hesitando e não entra com a intensidade que deveria.
É uma certa incoerência porque o
governo deveria saber que precisa criar essas condições, mas na
prática não cria. Por exemplo, ele
fica procurando fazer com que o
setor privado invista mesmo sem
uma rentabilidade suficientemente
elevada para entrar. É um comportamento esquizofrênico, porque vai
na direção oposta do que precisaria
ser feito.
O senhor considera que a inflação
é um dos fatores que mais causam
temor aos brasileiros atualmente?
Eu não sei se é um temor do brasileiro, mas para quem olha com
lupa, os analistas que olham essa
questão de perto, estão vendo com
temor. Porque enquanto não forem
criadas condições que demonstrem
que o endividamento público pode
ser controlado ao longo do tempo
e no futuro, fica sempre aquela dúvida em quem olha isso de forma
bastante crítica, se será preciso que
a inflação suba no futuro para corroer o valor do endividamento que o
governo não consegue administrar
através de medidas de corte de
gastos ou aumento de receitas. É
o que se sabe. Na prática, quem entende disso e enxerga melhor esse
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tipo de situação, sabe que uma
hora a hiperinflação pode precisar
voltar para fazer um trabalho sujo,
que já fez no passado, para enfrentar problemas que o governo deveria, mas não consegue enfrentar.
Em uma entrevista recente, o senhor comenta que as expectativas econômicas pioraram e a crise
pode se arrastar até 2017 e não
terminar em 2016. Gostaria que
falasse sobre isso.
O que está acontecendo é que vários dos fatores que se imaginavam
que pudessem atuar para abreviar
a passagem de uma situação de
crise para uma situação de normalidade estão andando devagar. O
principal deles é esse do chamado
ajuste fiscal. Como isso está demorando a se resolver, e ainda podem
ocorrer efeitos desfavoráveis, as
pessoas ficam na dúvida. Não sabem quando a questão estará mais
ou menos equacionada se ninguém
consegue ver a solução.
Um exemplo disso é essa
questão de como o governo vai
demonstrar que ele será capaz de
gerar um superávit fiscal da ordem
de pelo menos 2% do PIB porque
seria isso que produziria algum
tipo de controle na evolução da
dívida. Enquanto as pessoas não
virem que esse tipo de superávit
pode ser gerado através de medidas concretas, seja na direção de
cortes de gastos, que seria o ideal,
de aprovação de mudanças legislativas com essa intenção ou mesmo
algum tipo de tributação adicional,
embora não fosse a melhor solução, mas que pudesse também ter
o mesmo efeito. Enquanto não se
enxergar um caminho andando por
aí, fica difícil a confiança se recu-

perar. Porque isso tem muito a ver
com confiança.
E o lado externo que é o que
pode andar sozinho, pode [até]
acontecer, mas também não há
ainda muitos sinais visíveis [...]
na direção de melhorar o desempenho das exportações. O que estamos vendo por enquanto é um
corte de importações pela própria
desaceleração da economia, mas
falta ainda ocorrer um aumento
do resultado das contas externas
puxado pelo crescimento das exportações. Porque é esse caminho
que vai produzir um efeito sobre a
demanda agregada, aumentando-a, e a partir daí gerando reações
favoráveis seja em consumo seja
em investimento. Quer dizer, o
estímulo que a taxa de câmbio já
poderia estar causando, independentemente da questão fiscal, não
é visível porque sozinho é insuficiente. É preciso que as condições
de custo também se ajustem na
direção de melhorar a competitividade porque a competitividade
das exportações dado o preço do
produto depende do câmbio, mas
também depende de uma redução do custo. E o principal desse
custo é o salário. O efeito que o
desemprego poderia ter sobre
os salários ainda não está acontecendo. Então o estímulo sobre
a rentabilidade ainda é baixo. [É
preciso] resolver a questão fiscal,
que não está resolvida, nem que
seja numa visão de curto prazo, aumentando o superávit rapidamente. E é preciso que as condições
de custo mudem em favor de aumentar a rentabilidade das exportações para que os resultados apareçam com maior força. Isso não
está acontecendo.
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Em Destaque

Quatro décadas
BorgWarner completa quatro décadas de atuação no
Brasil e valoriza a reposição automotiva

A

BorgWarner tem motivos
de sobra para comemorar
em 2015. A empresa chega
aos 40 anos de atuação no Brasil e
se consolida como uma das principais subsidiárias do grupo no
mundo. Em um momento no qual
não somente o País, mas diversos
outros atravessam graves crises
econômicas, mostrar força em diferentes mercados é extremamente
importante para manter a solidez e
o crescimento sustentável da companhia como um todo.
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No Brasil, a BorgWarner atua no
segmento de tecnologia e aplicações para powertrain e drivetrain
de veículos de passeio, utilitários
leves e pesados. A empresa tem
bom desempenho perante os demais atores do mercado, especificamente na produção de turbo no
País. Graças a esses resultados, a
BorgWarner tem espaço consolidado na lista de empresas que mais
fomentam o desenvolvimento da
indústria automotiva nacional.
“A empresa, que encabeça a
tendência do downsizing, adoção

de motores menores com a potência amplificada, é a pioneira
no fornecimento do primeiro turbo flex para carros de passeio do
Brasil, antes mesmo da vigência do
Inovar-Auto”, ressalta a BorgWarner
em comunicado divulgado à
imprensa especializada.
No ano em que completou quatro décadas de trabalho por aqui,
a empresa comemorou a parceria
com a Volkswagen, que permitiu o
fornecimento da primeira turbina
para leves, amplificando a potência do Up!. Com o contrato, a marca

deu início aos planos de ampliar o
fornecimento do produto para novos
modelos e outras montadoras em um
período de, no máximo, dois anos.
Nesse momento em que celebra
a marca de longevidade na indústria nacional, a BorgWarner também
destaca outros itens que considera
símbolos de seu esforço para aumentar a eficiência energética e reduzir a emissão de poluentes. Entre
eles, estão a embreagem viscosa
Visctronic, as válvulas e tubos de recirculação de gás de escape (EGR),
os termostatos para motores em
aplicações leves e pesados e também o turbocompressor K14, que foi
especialmente desenvolvido para
equipar um veículo urbano de carga
(VUC) de determinada montadora.
“A companhia passou a investir
também na remanufatura de turbos,
com a garantia e qualidade de um
turbo novo, visando contribuir com
a sustentabilidade”, destaca a companhia. Ainda de acordo com a empresa, a unidade do grupo destinada
à reposição está localizada em solo
brasileiro e é uma das mais rentáveis
do mundo.
“[Isto é] resultado de uma série
de investimentos e soluções inovadoras desenhadas justamente para
esse mercado e que, de tão bem
aceita, vem crescendo ano a ano. Um
dos pontos fortes dessa conquista é
a garantia dos produtos, a excelência dos componentes BorgWarner e a
preocupação constante com a sustentabilidade”, completa a companhia.
A preocupação da BorgWarner
com o meio ambiente é, de fato,
uma realidade na empresa. Graças
a essa consciência, a empresa já
recebeu o título de primeira companhia de autopeças no Brasil a obter o certificado LEED, da sigla em
inglês “Leadership in Energy and
Environmental Design” (Liderança
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BorgWarner chega aos 40 anos de atuação no Brasil e se consolida como uma das principais
subsidiárias do grupo no mundo

em Energia e Design Ambiental),
baseado no trabalho de construção responsável elaborado na
unidade fabril de Itatiba, interior
de São Paulo. A unidade paulista
conta também com um Tech Center,
onde são desenvolvidos produtos
que visam criar soluções de mercado com engenharia de ponta e
identidade nacional.
“Para se ter ideia, em aproximadamente um ano e meio, período
relativamente curto para este tipo
de operação, a instalação, situada
em um terreno de 100 mil m² e 20
mil m² de área construída, foi concluída, desde a terraplanagem até
o início da produção. É importante
frisar que durante todo o processo
de mudança nenhuma operação foi
interrompida, assim como o atendimento aos clientes”, explica a
empresa, em comunicado.
No total, a BorgWarner investiu
R$ 70 milhões na mudança, motivada, principalmente, pela impossibilidade de ampliar as instalações
da planta antiga, localizada em
Campinas. De acordo com a em-

presa, os funcionários fizeram parte
do processo de mudança, inclusive
votando a respeito da escolha da
cidade da nova fábrica.
Em nível global, a BorgWarner
se destacou nos últimos anos pelos prêmios obtidos junto a seus
clientes. A empresa conquistou em
três categorias o prêmio Supplier
Quality Excellence Awards de 2014
da General Motors (GM), além de
ser agraciada com o Automotive
Innovations Award no mesmo ano.
Além da parte de vendas e produção, a BorgWarner se orgulha de
equipar os caminhões campeões
da Fórmula Truck desde 1996, os
carros de corrida da Fórmula Indy
e de ter sido multicampeã do Rally
Internacional dos Sertões em diversas categorias nos últimos anos.
Com esse retrospecto, a
BorgWarner chega a 2016 apostando no Brasil como um forte mercado, também no setor de reposição.
Apesar das dificuldades atuais impostas aos brasileiros, a marca parece ter fôlego para seguir firme em
sua expansão na região.
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Foco no que importa
Livro traz soluções para quem precisa organizar
sua mente e aumentar a produtividade

S

omos bombardeados atualmente com milhares
de informações diárias. Seja você um presidente
de uma grande empresa ou um estagiário em início de carreira, a quantidade de notícias que chega até
nós todos os dias soa como um mar de letras prestes a
nos afogar a qualquer momento. Estudos apontam que
a quantidade de informações contidas numa edição
dominical de um grande jornal atualmente é maior do
que um sujeito na Idade Média teria acesso em toda a
sua vida. Uma pesquisa recente da Price Waterhouse
aponta ainda que o volume de conhecimento necessário para se manter atualizado no mundo dos negócios
praticamente dobra a cada ano.
De fato, é assustador. Um livro lançado neste final
de ano, no entanto, busca debater o assunto, de modo
a facilitar a vida de quem, invariavelmente, terá de
lidar com uma quantidade gigante de informações. Na
obra “A mente organizada — como pensar com clareza na era da

16

sobrecarga de informação” (Editora Objetiva, R$ 59), Daniel
J. Levitin apresenta avanços recentes nos estudos
sobre o cérebro.
O objetivo do neurologista é mostrar como podemos aplicar esses avanços em nosso dia a dia para
adquirir uma sensação de controle sobre a maneira
como organizamos nossos lares, nossos ambientes de
trabalho e nossas vidas. Com uma escrita que corre
com fluidez, o autor demonstra como o excesso já começa na quantidade de opções que temos para itens
considerados básicos no dia a dia.
Para isso, Levitin, que também é professor, traz o
exemplo de uma de suas alunas, proveniente da então
Romênia soviética. O autor diz tê-la encontrado confusa
em algumas ocasiões justamente porque não conseguia
decidir entre diversas opções disponíveis, fosse ao
supermercado ou numa loja qualquer.
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“Todo dia enfrentamos dezenas de decisões, a maioria das quais julgaríamos banais
ou insignificantes — calçar o pé esquerdo ou o
pé direito da meia primeiro, ir de ônibus ou de
metrô para o trabalho, comer o quê, onde fazer
compras”, explica o professor. No caso de sua
aluna, que vinha de uma sociedade com opções
restritas, o choque de cultura foi o suficiente
para gerar uma série de situações confusas em
sua cabeça.
“A geração passada testemunhou uma explosão de opções apresentadas aos consumidores. Em 1976, um supermercado médio tinha
9 mil produtos distintos; hoje esse número inflou para 40 mil, embora uma pessoa comum
satisfaça de 80% a 85% de suas necessidades
num universo de apenas 150 artigos. Isso significa que precisamos ignorar 39.850 artigos em
estoque”, completa.
É muita coisa. E o mesmo pode ser aplicado para as informações de maneira geral. Pare
para pensar: você acorda e toma café com a televisão
ligada e escuta o jornalista falando sobre um problema
no Oriente Médio. No rádio do carro, há um especialista falando sobre quais ações devem ser priorizadas na
Bolsa de Valores nesse momento. Ao chegar à sua empresa, você se depara com uma centena de e--mails em
sua caixa de entrada falando sobre reuniões, decisões e
assuntos diversos. Quando resolve tirar cinco minutos
para “aliviar a mente”, dá uma olhada nas redes sociais,
que nesse momento já contam com centenas de atualizações de amigos e conhecidos. Nos sites de notícias, os
assuntos também são os mais variados possíveis: desde
a chacina no interior de Minas Gerais até os resultados
da última rodada do Campeonato Brasileiro.
Atentar-se a tudo isso é humanamente impossível,
mas o problema é que tentamos. E diariamente corremos o risco de chegar ao final do dia com estafa mental,
cansados de tanta informação – acumulada, mas não
digerida corretamente. Isso traz resultados negativos à
nossa própria produtividade.
“Todo esse processo de ignorar e optar tem um
custo. Os neurocientistas descobriram que a falta de
produtividade e de motivação pode ser resultado da
sobrecarga de decisões. [...] Nossos cérebros possuem,
sim, a capacidade de processar a informação que recebemos, mas a um custo: podemos ter dificuldade em
separar o trivial do importante, e processar toda essa
informação cansa”, afirma o autor.
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Para o autor do livro,
Daniel J. Levitin, é
necessário compreender
a arquitetura de nosso
sistema de atenção.

Levitin explora os casos de empresários e profissionais bem sucedidos que aprenderam como lidar com
esse excesso de informações e decisões em seu dia
a dia. Um dos objetivos de seu livro é explicar como
qualquer um de nós pode aproveitar esses exemplos
para ter uma mente mais organizada e, consequentemente, mais produtiva.
“Se organizarmos nossas vidas e cabeça segundo a
nova neurociência da memória e da atenção, seremos
todos capazes de lidar com o mundo de modo a ter
a mesma liberdade de que essas pessoas altamente
bem-sucedidas desfrutam. Como podemos realmente utilizar essa ciência na vida cotidiana? De início,
compreendendo a arquitetura de nosso sistema de
atenção. Para organizar nossa cabeça é preciso saber
como ela mesma se organizou”, explica.
Utilizar os métodos propostos por Levitin em seu
livro pode resultar em um cotidiano mais tranquilo.
Afinal, conseguiríamos passar o dia evitando perder
tempo (e neurônios) com assuntos completamente irrelevantes para nós. As redes sociais apenas potencializaram os recursos que a globalização já havia inserido
nas sociedades humanas. Se não temos mais fronteiras,
isso significa que passamos a receber constantemente
informações de caráter local, regional e nacional de
países que nem sabemos onde ficam. Em meio a uma
quantidade infindável de informações, a leitura do livro
de Daniel J. Levitin vale a pena.
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É possível acreditar?
Brasil deve chegar em 2016 com disposição para superar
a crise que se agravou neste ano

É

chegado o fim de 2015, um
ano que definitivamente
ficará na memória dos brasileiros. Em sua última edição nesta temporada, a revista Mercado
Automotivo busca jogar uma luz
para o debate que se anuncia não
apenas nos conceituados institutos
econômicos e de pesquisas, mas
que também é tema constante de
conversas acaloradas em qualquer
esquina do Brasil. Afinal, já passamos pelo pior da crise? Em 2016,
estaremos melhores ou piores do
que neste ano?
Não são respostas fáceis, obviamente. Afinal, como aponta o
economista Raul Velloso, entrevistado nesta edição, não é possível
fazer um exercício de adivinhação
em relação ao que o futuro nos reserva. O que podemos fazer, no entanto, é traçar expectativas a partir
dos dados que temos atualmente
e também em cima de períodos
semelhantes enfrentados pelo
País recentemente.
Dessa forma, o que os economistas têm previsto para 2016 pode
ser algo não muito agradável de
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se ouvir – ou de ler, nesse caso. O
Brasil ainda deve patinar no ano
que vem, especialmente por conta da dimensão da crise que enfrentamos hoje e também devido
à relativa ineficiência das medidas
adotadas pelo governo federal para
minimizar as consequências de um
movimento de recessão visto nos
últimos semestres.
Quando a crise se anunciou
de maneira mais forte no Brasil e
tornou-se “palpável” para a maior
parte da população em seu dia a
dia – início de 2015 –, os economistas, inclusive aqueles ligados
ao governo, previam um ano difícil, mas indicavam que a temporada seguinte seria mais tranquila.
Ou seja, 2015 seria o ano de “arrumar as contas”, para em 2016, com
a economia estabilizada, voltar a
projetar crescimento.
Essa previsão foi desfeita, no
entanto, por três razões, essencialmente. A primeira delas está
ligada à falta de ação do governo. Imobilizado por conta de uma
crise política que coloca em risco
seu próprio mandato, a presidente

Dilma Rousseff (PT) demorou em
promover ações que pudessem,
num primeiro momento, conter os
efeitos da recessão e, posteriormente, fomentar a atividade industrial e o consumo no Brasil.
Assim, os brasileiros assistiram
uma gastança desnecessária com
uma série de ministérios e cargos
públicos que poderiam ser suprimidos nesse momento de aperto
nas contas. A reforma administrativa foi anunciada somente no
décimo mês do ano, quando em
janeiro já sabíamos que seriam
necessárias medidas emergenciais.
Assim, Dilma divulgou o corte de
oito ministérios, 30 secretarias e
3 mil cargos de confiança, além
da redução de 10% em seu próprio salário, no do vice, Michel
Temer, e também nos dos ministros. O mercado não ficou satisfeito
à época. Achou pouco.
O cenário internacional também
não tem ajudado e é mais um motivo para impedir que a recuperação
brasileira tenha início já em 2016.
Nos últimos anos, o mundo tem
vivenciado uma queda significati-
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va no preço do minério de ferro e,
principalmente, no petróleo. Como
a balança comercial brasileira é
marcada especialmente pela exportação de commodities, o País foi
um dos que mais sofreram com o
novo cenário internacional. A China,
principal comprador de produtos
brasileiros desse tipo, reduziu consideravelmente sua demanda e incapacitou o crescimento de companhias que, até então, apresentavam
altas taxas de vendas e produção.
Além disso, há um terceiro fator
que impactou consideravelmente
a economia brasileira entre 2014 e
2015, mas que geralmente é subvalorizado pela população em geral.
Trata-se do escândalo de corrupção da Petrobras, deflagrado pela
Polícia Federal no ano passado.
O tema é subvalorizado porque muitos brasileiros acreditam
que ele é restrito à empresa e à
sua saúde financeira. No entanto,
o escândalo impactou severamente o setor petrolífero como um
todo, especialmente as empresas
que atuavam como fornecedora
da Petrobras. Tendo de apertar as

contas, a companhia reduziu sua
demanda. Por ser, em muitos casos, o único ou principal cliente de
muitos fornecedores, a Petrobras
acabou prejudicando as finanças
desses entes da cadeia.
Na parte jurídica, de fato, as
principais construtoras do País
se viram em meio a um furacão
que destrói, simultaneamente,
seu caixa e sua imagem institucional. Assim, grandes companhias como Odebrecht e Camargo
Corrêa reduziram suas atividades
especialmente em 2015, quando
a Operação Lava Jato, da Polícia
Federal, passou a levar diversos
acusados à cadeia.
A consequência imediata desse
cenário é o aumento do desemprego. Incapacitadas, tanto as fornecedoras quanto as grandes empreiteiras são obrigadas a reduzir seu
corpo de trabalho. O que começa
como um movimento localizado
acaba naturalmente se espalhando
para diversas outras cidades, que
sequer registram atividades petrolíferas. Apenas para se ter uma
ideia, o Estado do Rio de Janeiro

teve de conviver nesses últimos
dois anos com a redução do valor
pago como royalties pela exploração do petróleo. O problema é que,
em alguns municípios, essa renda
dos royalties representava mais
da metade do orçamento anual
das prefeituras.
Com o tempo, a situação se espalhou e atingiu Estados que sequer têm instalações da Petrobras.
Dessa forma, a economia brasileira,
que antes se orgulhava da pujança vista na maior empresa do País,
passou a temer o futuro da companhia. Os analistas acreditam que a
crise da Petrobras deve perdurar
por mais alguns semestres, mas ao
menos a companhia já dá sinais
de que está colocando a casa em
ordem. A custa de cortes em contratos e gastos, é verdade. Mas o
movimento se faz extremamente
necessário nesse momento, caso
contrário, a situação se agravaria
ainda mais.
No exterior, algo que poderá
agravar ainda mais as economias
globais é o embate entre o Estado
Islâmico e países ocidentais,
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especialmente Estados Unidos e
França. Apesar de ocorrer tão longe
do Brasil, o conflito ocorre em áreas produtoras de petróleo, o que
pode atingir em cheio a oferta do
produto e influenciar negativamente economias dependentes da venda do insumo – como a brasileira.
LADO CHEIO DO COPO
Se a crise tirou o sono dos brasileiros em 2014 e, especialmente, em
2015, é possível (e necessário) extrair dela ensinamentos úteis tanto
para o curto quanto para o longo
prazos. Sentar e chorar o leite derramado não resolve, em qualquer
cenário. Assim, o Brasil precisa
começar 2016 perguntando-se o
que é possível fazer de diferente
e, principalmente, que oportunidades essa crise pode oferecer
nesse momento?
Há quem diga que são nos momentos de crise que se separam “os
homens dos meninos”. Trazendo
essa ideia para o conceito corporativo, é possível entender que
momentos de retração incorrem em
readequação de processos e despesas. É em tempos como esse que
as empresas podem focar em seus
sistemas produtivos para entender
melhor o que é possível enxugar
em cada etapa. Não se trata de uma
demissão em massa, mas de arrumar a casa, de modo a aumentar a
produtividade dos atuais colaboradores e ampliar a produção sem ter
de investir no aumento de número
de máquinas, por exemplo.
Além disso, é necessário levar
em consideração que o empresário
brasileiro não será pego de surpresa pelo cenário negativo em 2016.
Isso difere do que ocorreu neste
ano, quando muitos até percebiam
um agravamento da economia desde meados de 2014, mas não ima-
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ginavam que a situação fosse se
deteriorar tanto.
Ou seja, os empresários brasileiros estarão mais preparados
para enfrentar a crise. Isso, em
tese, evitará gastos desnecessários
e apostas arriscadas, que poderão
resultar em prejuízos e desordens
financeiras. Diante dos fatos que se
impõem ao empresariado, é possível buscar parcerias no âmbito
logístico para diminuir custos. Em
cenários como esse que o Brasil
vive, é importante destruir algumas
barreiras que nos impedem de enxergar parcerias estratégicas com
outros entes do setor.
O governo também parece estar mais ciente da situação em que
se encontra. Nos últimos dias de
novembro, a presidente Dilma
Rousseff anunciou o terceiro corte orçamentário no ano. A ideia
era contingenciar R$ 10,7 bilhões,
mas a medida ainda depende de
aprovação do Congresso, o que
pode gerar novos embates com o
Executivo nos próximos meses.
O outro ponto que preocupa – a
crise na Petrobras – também avança. As investigações já resultaram
em diversas prisões e as novas
informações, inclusive, resultaram
num freio ao comportamento do
presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PMDB), que até então representava a maior ameaça à presidente Dilma. Envolvido nas acusações, Cunha tem adotado uma
postura mais discreta em relação
aos pedidos de impeachment contra a petista.
O País ainda deve demorar a engrenar, é verdade. Mas 2016 é um
ano particularmente importante
porque pode resultar numa virada na economia do País. Qualquer
avanço em relação ao que foi visto
em 2015 já será válido, pois mos-

tra que o Brasil literalmente parou
de cair.
A venda de veículos novos segue em descenso. A expectativa
da Fenabrave (Federação Nacional
da Distribuição de Veículos
Automotores) é de queda de 26,5%
nas vendas de 2015. Para 2016, a
situação também não é animadora.
A Federação projeta decréscimo de
5,2% neste quesito na comparação
com o ano anterior.
Neste ponto, entramos novamente em uma questão já abordada por diversos entes da cadeia
automotiva: as oportunidades que
poderão aparecer para a indústria
de reposição. Se é verdade que os
brasileiros estão comprando cada
vez menos carros novos, supõe-se
também que estamos cuidando
mais (e melhor) dos veículos que
já temos. São oportunidades que
surgem e que não podem ser desperdiçadas pela indústria do setor.
É necessário cada vez mais
apostar em políticas que fidelizem os clientes, além de se investir em campanhas que reforcem a
necessidade de se promover uma
manutenção adequada do veículo. É um trabalho de curto prazo,
que trará resultados durante os
próximos anos.
O ano de 2016 começará com
muitas dificuldades para todo o
País de maneira geral. Os setores
que souberem o quanto antes
como absorver os impactos desse
momento e projetar estratégias
para aumentar tanto a produtividade quanto as vendas pelo Brasil
serão aqueles que chegarão ao final
de 2016 mais capacitados para vislumbrar um cenário de crescimento
em 2017. É necessário agir. Chorar
pela crise só deixará o Brasil ainda
mais paralisado.

Cinto de segurança salva vidas.

Artigo – Carlos Júlio
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m uma de minhas newsletter lembrei o mote
musical “quem sabe faz a hora, não espera
acontecer”, famoso na voz de Geraldo Vandré.
Mas formulei uma pergunta ao leitor: Que tipo de hora
você faz?
Pois fazer o momento, por si só, não faz diferença. O mais importante é fazer o bom momento, o
melhor momento.
Esta é uma questão fundamental em épocas de
crise, quando empreendedores e gestores são desafiados a mudar tendências, constituir esperanças e
gerar resultados.
Muita gente boa, por costume e comodismo, contenta-se com o “menos ruim”. Estão mais empenhados
em evitar o sofrimento do que em buscar o prazer.
É ou não é?
Onde há uma clara oportunidade, muitos enxergam
apenas a dificuldade. E aí se inicia o manjado show
de desculpas.
Como consultor e educador vejo pessoas queixando-se de que não sobem na hierarquia da empresa.
Lamentam-se porque não são reconhecidas, ganham
pouco e seus negócios não deslancham.
Muitas delas, no entanto, depois das seis da tarde
voltam para casa e vão assistir novela. Nada contra a
teledramaturgia, mas precisamos eleger prioridades
se realmente almejamos o sucesso.
Os melhores empreendedores e gestores trancam o escritório e vão estudar. Há quem curse uma
pós-graduação, quem vá assistir a uma palestra sobre
marketing e quem vá jantar com um consultor
de negócios.
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No entanto, há também quem aprenda em uma
galeria de arte, em uma mostra de cinema italiano ou
simplesmente caminhando pela Avenida Paulista (no
nosso caso), investigando o que se comunica, o que se
veste e o que se compra.
Não há tempo nem idade para se estudar. O mundo está em permanente e rápida metamorfose e há
sempre um novo e fascinante mistério a ser decifrado.
O desafio, portanto, se oferece ao jovem profissional e também ao gestor senior. Salta na frente aquele
que se mantém curioso, aquele que tem a humildade
de perguntar e a paciência de ouvir.
Estas são notáveis virtudes dos grandes empreendedores e gestores, em qualquer tempo e lugar. Em
vez de reclamar da vida, eles detectam imperfeições
e inventam soluções, para si próprios, para a empresa
e para a coletividade.
Hoje também tem seis da tarde? Quais são
seus planos?

ClickDois Fotografia e Filmes

O que você faz depois
das seis da tarde?

Respeite a sinalização de trânsito.
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pesar dos diversos problemas vivenciados
pelo Brasil em 2015, alguns setores produtivos
do País garantem que o momento não é assim
tão negativo. Para a Anrap (Associação Nacional dos
Remanufaturadores de Autopeças), que congrega empresas do mercado de remanufatura de autopeças, a
crise transformou-se em oportunidade.
Isto porque as empresas do setor já acreditavam e
investiam numa ideia que pode ter sido o diferencial
para muitas companhias seguirem no mercado, em diversos segmentos. Trata-se do reaproveitamento dos
recursos, da reciclagem e do reuso dos materiais com
o objetivo de reduzir gastos.
Graças a essa estratégia, as empresas do setor conseguiram registrar um crescimento anual de 10%, participação de 6% no mercado brasileiro de reposição
– com média anual de 2,6 mil toneladas de matérias-primas recuperadas – e investimentos maciços em
2016, com expansão acima da média do setor industrial.
“Não existe crise para o nosso segmento. Claro que
enfrentamos dificuldades específicas, como as de logística e de tributação. Mas continuamos investindo. E
entendemos que o conceito da remanufatura está em
alta. Estamos conseguindo fazer o consumidor perceber a oportunidade que nossos produtos representam
para a sustentabilidade global e o meio ambiente”,
aponta Jefferson Germano, presidente da Anrap.
Além disso, a Associação destaca o expressivo ganho na área de legislação como fator que contribuiu
para o cenário de crescimento. “A Anrap foi uma das
incentivadoras do processo de promulgação da norma 16.290 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas)”, conta Germano. A norma em questão define os produtos em três categorias: remanufaturados,
recondicionados e reparados.
Para a entidade, a medida foi importante para preencher a grande lacuna existente no mercado sobre a
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Setor de remanufatura cresce no Brasil apesar da crise no País

Jefferson Germano,
presidente da Anrap

definição dos processos de reconstituição dos produtos
usados. Germano recorda ainda a Lei do Desmanche,
que, segundo ele, teve grande importância no fortalecimento do setor de remanutafura.
“Quebramos paradigmas. Fizemos um trabalho de
aproximação e relacionamento com esses grupos para
mostrar que no mercado de autopeças há espaço para
todos”, afirma o presidente da Anrap, que aposta alto
para 2016. “Será um ano de mais trabalho. Temos que
avançar nas questões tributárias e tecnológicas, melhorar os programas de logística reversa. Mas também
vamos colher ainda mais resultados positivos”, finaliza.
Vale destacar alguns números do setor de remanufatura. Em nível global, os produtos remanufaturados
correspondem a 16% do mercado pós-venda e a taxa
média de crescimento anual é de 10%, de acordo com
dados da International Remanufacturing Summit. Na
América do Norte, região com perfil de consumo parecido com o do Brasil, essa participação chega a 20%.
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xistem duas palavras no dia a dia que podem
levar você tanto para o lado positivo quanto
para o negativo: o reconhecimento e a indiferença. Por isso eu quero convidar você a refletir sobre a
questão prática diária do quanto desenvolvemos esses
dois verbetes. São dois lados da mesma moeda que
precisam ser analisados com destreza e cuidado.
O reconhecimento é aquilo que o ser humano mais
almeja sobre qualquer outra coisa. Ser reconhecido é
necessário para os profissionais que querem ser bem
sucedidos. Vamos pensar nessa questão colocando na
prática. Imagine que você está num supermercado x e
passe pelo caixa as compras. Ao fazer isso não vê o ser
humano que está do outro lado passando as mercadorias e o que está embalando. Ao terminar simplesmente você paga, pega o carrinho e vai embora. Como
se tudo que aconteceu tivesse sido feito por um robô.
Você já se colocou no lugar daquelas pessoas? Muitas
vezes são jovens, simples, que estão no início de uma
carreira. O quê você acha que ele tira do aprendizado
no dia a dia com atitudes como essa? Que o mundo é
um lugar grosseiro e áspero. O tratamento indiferente
endurece o coração daquele profissional e diminui a
capacidade de capricho e esmero. Não há motivação.
Uma simples atitude de reconhecimento verbal
como um muito obrigado vai incentivar aquele profissional a se dedicar mais. Você dará significado à dedicação do próximo. Basta parar para pensar no dia a dia
como você usa suas atitudes. Será que você reconhece
ou é indiferente ao próximo? Seja na padaria, no posto
de gasolina numa loja de roupas: agradeça e seja gentil.
Há quem não queira estar naquele posto de trabalho
e até atende mal, mas não podemos julgar e deixar a
vida daquela pessoa pior ainda. Deseje um bom dia,
faça um gesto caridoso.
Infelizmente nós não nos damos conta de reconhecer as pequenas atividades dos outros no nosso dia a
dia. Nossa vida é tão turbulenta que não reconhecemos
o trabalho de um outro profissional. O agradecimento
muda a vida de todos. Um simples bom dia, boa tarde,
boa noite, tenha um ótimo dia, faz toda a diferença.
Todos nós em qualquer ordem hierárquica esperamos
por um elogio. Mas não basta apenas reconhecermos o
trabalho dos outros, é necessário reconhecer atitudes
do cotidiano dos que estão ao nosso redor, dentro de

Carlos Felski é consultor
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casa ou na empresa. Um exemplo é uma mãe, esposa,
que prepara uma refeição. Os filhos e o marido sentam
à mesa, comem, saem e não elogiam o quanto estava
delicioso e apetitoso. Não motivam o trabalho cotidiano, porém necessário e especial da mulher.
A crítica é importante e faz parte do processo, pois
nos ajuda a melhorar, mas tem hora, momento e forma
certa. Nos diálogos é preciso reconhecer e não apenas
criticar. O reconhecimento dos filhos na escola, da casa
limpa, das tarefas bem executadas. Nós não podemos
estar plugados apenas na crítica. Precisamos praticar
o reconhecimento da família, dos amigos, daqueles
que nos ajudam.
Todos nós queremos o sucesso, almejamos ser
bem sucedidos na vida. Mas não podemos chegar lá
na frente sozinhos. Precisamos do esforço de cada um
que está do nosso lado. O “empurrãozinho” do amigo
faz todo sentido lá na frente. Vamos praticar o reconhecimento e deixar de lado a indiferença. Chega a
ser irônico, já que quando realizamos uma atividade queremos o elogio, mas o contrário não existe,
não é praticado.
Não deixe esse momento se tornar mecânico, fale
com o coração, com toda a alma e reconheça o trabalho
do próximo. Um elogio faz a diferença no nosso dia a
dia de trabalho. Precisamos pensar profundamente
nesse paradoxo da indiferença e do reconhecimento.
Vamos praticar juntos. Comece por você no seu ambiente de trabalho e ajude os outros colegas a fazer
o mesmo. Exija dos seus amigos e familiares gestos e
palavras de carinho. Você vai ver como o tempero da
vida vai melhorar muito.

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
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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

-20,4

-34,8

0,7

-10,6

-20,7

-17,7

-16,7

-20,1

2,0

-18,2

-14,1

-11,8

-12,7

4,8

19,8

-21,2

7,9

10,0

4,6

-33,2

-31,8

-39,7

-33,0

-32,8

-33,8

-25,0

-16,6

-6,6

-24,8

-23,5

-21,2

-23,6

-6,3

-20,0

-15,2

-13,9

-14,8

-16,1

-6,2

-5,7

-10,9

-10,2

-9,5

-25,6

-4,1

-12,5

-17,1

-15,1

-14,7

-11,2

-6,1

-5,4

-9,9

-9,3

-8,7

-19,8

2,2

-14,6

-16,9

-14,0

-14,1

-15,9

-0,7

-9,4

-5,8

-5,0

-5,7

-25,2

-1,4

-14,7

-15,5

-13,4

-13,6

-15,9

-6,3

-12,4

-7,7

-7,4

-8,2

-23,4

1,2

-15,8

-16,2

-13,7

-14,0

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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Associados Andap
Distribuidores
A

Auto Americano S/A
São Paulo - SP
11 2189-4000
Auto Cidade Produtos
Automotivos Ltda.
Belo Horizonte - MG
31 3419-3000
Auto Norte Ltda.
Recife - PE
81 2125-2000
B

B.A.P. Automotiva Ltda. (Barros)
Mogi Mirim - SP
19 3805-7200

34

Bodipasa Bombas Diesel
Paulista Ltda.
São Paulo - SP
11 3526-3000
C

Car-Central de Autopeças e
Rolamentos Ltda. (Roles)
São Paulo - SP
11 2168-6000

Comando Auto Peças Ltda.
Núcleo Bandeirante - DF
61 3212-2020
Comdip Comercial
Distribuidora de Peças Ltda.
Rio de Janeiro - RJ
21 2121-0020

CHG Automotiva Ltda.
Campinas - SP
19 3729-6500

Comercial Automotiva
Ltda. (DPK)
Campinas - SP
19 3772-8750

Cobra Rolamentos e
Autopeças Ltda.
São Paulo - SP
11 5033-6400

Comercial Jahu Borrachas e
Auto Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 3612-4000

Fotolia.com

Associados Andap – Distribuidores
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Compel Distribuidora e
Comércio de Auto Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 3572-3000
Cummins Vendas Serviços de
Motores e Geradores
São Paulo - SP
11 2106-9800
D

Decar Autopeças Ltda.
São Paulo - SP
11 2101-0300
Distribuidora Automotiva
S/A (Sama)
São Paulo - SP
11 3155-7010
E

Eletropar Autopeças Ltda.
Curitiba - PR
41 2106-8000
Embrepar Distribuidora de
Peças Ltda.
Curitiba - PR
41 3371-1000
G

G & B Auto Peças
Alternativas Ltda.
Guarulhos - SP
11 3527-9961
Gazzoni Distribuidora de
Peças Ltda.
Campo Grande - MS
67 3322-9500
Geral Parts Comércio de
Peças e Abrasivos Ltda.
São Paulo - SP
11 2131-3299
I

Internacional Peças Ltda.
Belo Horizonte - MG
31 2125-1000

K

Koga Koga Cia. Ltda.
São Paulo - SP
11 2020-1000

PPL Distribuidora de
Peças Ltda.
Goiânia - GO
62 3272-2050

L

Luporini Distribuidora de Auto
Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 2105-5000
M

Medauto Mercado Distrib.
de Auto Peças Ltda.
Barueri - SP
11 4199-7122
Melo Distribuidora de
Peças Ltda.
Manaus - AM
92 2121-4000
O

Odapel-Distribuidora de Auto
Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 3767-2700

R

Real Moto Peças Ltda.
Uberlândia - MG
34 3239-6600
Rede Ancora Brasil
Porto Alegre - RS
51 3275-9590
Rochester Distribuidora de
Auto Peças S/A
São Paulo - SP
11 2167-5300
Rufato Imp. e Distribuidora de
Peças e Acessórios Ltda.
São Paulo - SP
11 2024-7800

P

Pacaembu Autopeças Ltda.
São Paulo - SP
11 3618-5800
Pellegrino Distribuidora de
Autopeças Ltda.
São Paulo - SP
11 2171-7905

S

Scherer S/A
Florianópolis - SC
48 3248-1115
SK Automotive S/A Distribuidora de Autopeças
São Paulo - SP

Pemaza Amazônia S/A
Manaus - AM
92 3616-4950

11 3616-0622

Platinum Ltda.
São Paulo - SP
11 3665-4000

Erechim - RS

Polipeças Com. Imp. e
Representações Ltda.
Goiânia - GO
62 4006-2500

Soccol, Barbieri & Cia. Ltda.
54 3520-9500
T

TVH Dinâmica Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 3789-5100
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Associados Andap – Fabricantes

A

Affinia Automotiva Ltda.
Osasco - SP
11 3602-8000
Alka3 Indústria de
Autopeças Ltda.
Osasco - SP
11 3604-8855
B

BorgWarner Emissions
Systems Ltda.
Piracicaba - SP
19 429 9002
C

Cerâmica e Velas de Ignição
NGK do Brasil Ltda.
Mogi Das Cruzes - SP
11 4793-8265
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Cinpal - Cia. Industrial de
Peças para Automóveis
Taboão Da Serra - SP
11 2186-3700
Continental Brasil Indústria
Automotiva Ltda.
Barueri - SP
11 4166-5000
D

Fotolia.com

Associados Andap
Fabricantes
E

Eletromecânica Dyna S/A
Guarulhos - SP
11 6423-2100
Elring Klinger do Brasil Ltda.
Piracicaba - SP
19 3124-9000
F

Dayco Power Transmission Ltda.
São Paulo - SP
11 3146-4770

Federal Mogul do Brasil Ltda.
Diadema - SP
11 4070-6100

Driveway Ind. Bras. Auto
Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 2331-1788

Fras-Le S/A
Caxias Do Sul - RS
54 3239-1000

Durametal S/A
Maracanaú - CE
85 4008-0400

Freudenberg Nok
Componentes Brasil Ltda.
Diadema - SP
11 4072-8000
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G

Gates do Brasil Ind. Com. Ltda.
São Paulo - SP
11 3848-8122
I

Indústrias Arteb S/A
Diadema - SP
11 4341-9999
K

Knorr Bremse Sistemas para
Veículos Comerciais Brasil Ltda.
São Paulo - SP
11 5681-1201
KSPG Automotive Brazil Ltda.
Nova Odessa - SP
19 3466-9366
M

Magneti Marelli Cofap
Autopeças S/A
Mauá - SP
11 2144-1886
Mahle Metal Leve S/A
Limeira - SP
19 3404-7700
MANN+HUMMEL Brasil Ltda.
Indaiatuba - SP
19 3894-9400
Meritor do Brasil Sistemas
Automotivos Ltda.
Osasco - SP
11 3684-6931
Modine do Brasil Sistemas
Térmicos Ltda.
Guarulhos - SP
11 6487-1800
MTE-Thomson Indústria e
Comércio Ltda.
São Bernardo do Campo - SP
11 4393-4343

N

NSK do Brasil Ltda.
Suzano - SP
11 3141-3740
P

Philips Eletrônica do
Nordeste S/A
São Paulo - SP
11 2125-0576
R

Rassini - NHK Autopeças Ltda.
São Bernardo do Campo - SP
11 4366-9311
Robert Bosch Ltda.
Campinas - SP
19 3745-1954
S

Sabó Indústria e Comércio de
Auto Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 2174-5632
Schaeffler Brasil Ltda.
Sorocaba - SP
15 3335-1630
SKF do Brasil Ltda.
Cajamar - SP
11 7898-8630
Sofape Fabricante de
Filtros Ltda.
Guarulhos - SP
11 2145-5700
Sogefi Filtration do Brasil Ltda.
São Bernardo do Campo - SP
11 4341-2400
Spaal Indústria e Comércio Ltda.
Taboão da Serra - SP
11 4137-0222

T

Tenneco Automotive Brasil Ltda.
Cotia - SP
11 4615-5500
Timken do Brasil Comercial
Importadora Ltda.
São Paulo - SP
11 5187-9200
TMD Friction do Brasil S/A
Indaiatuba - SP
19 3894-9733
TRW Automotive Ltda.
Limeira - SP
19 3404-1372
V

Valeo Sistemas
Automotivos Ltda.
São Bernardo do Campo - SP
11 4393-3300
Vetore Indústria e Comércio de
Autopeças Ltda.
Quatro Barras - PR
41 3672-3939
Veyance Technologies do
Brasil Ltda.
Barueri - SP
11 4772-7551
W

Wabco Centro de Distribuição
de Peças Automotivas Ltda.
Campinas - SP
19 3864-4703
Z

ZF do Brasil Ltda.
São Bernardo do Campo - SP
11 3343-3233
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Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
A queda no número de licenciamento de veículos novos foi acentuada em novembro frente ao mês imediatamente anterior. Desta vez, houve redução de 32,4% no índice entre outubro e novembro. No acumulado do ano, o
resultado ficou 23,7% menor que o registrado no mesmo período de 2014. A baixa mais significativa entre outubro
e novembro ocorreu entre os caminhões, sendo a maior delas no segmento de pesados: -30,2%.

2015
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

NOV
A

OUT
B

JAN-NOV
C

NOV
D

JAN-NOV
E

A/B

A/D

C/E

166.934

162.069

1.964.146

246.803

2.573.142

3,0

-32,4

-23,7

Veículos leves

161.433

155.506

1.883.892

232.432

2.426.557

3,8

-30,5

-22,4

Automóveis

142.790

136.798

1.623.889

196.067

2.036.676

4,4

-27,2

-20,3

18.643

18.708

260.003

36.365

389.881

-0,3

-48,7

-33,3

4.610

5.681

64.767

12.033

121.427

-18,9

-61,7

-46,7

150

214

2.392

199

1.950

-29,9

-24,6

22,7

1.357

1.406

17.891

2.904

25.268

-3,5

-53,3

-29,2

463

503

6.429

1.009

10.535

-8,0

-54,1

-39,0

Semipesados

1.396

1.775

21.261

4.037

41.098

-21,4

-65,4

-48,3

Pesados

1.244

1.783

16.794

3.884

42.576

-30,2

-68,0

-60,6

Ônibus

891

882

15.487

2.338

25.158

1,0

-61,9

-38,4

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

166,9

-

ANO

1.964,1

Cinto de segurança salva vidas.
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Diferentemente do resultado mensal anterior – quando houve alta de 17,4% – a produção de autoveículos montados no Brasil atingiu queda de 14,2% entre outubro e novembro. No acumulado dos 11 primeiros meses de 2015
também houve queda, de 22,3%, seguindo as tendências vistas nos últimos balanços divulgados pela Anfavea
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

2015
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

NOV
A

OUT
B

JAN-NOV
C

NOV
D

JAN-NOV
E

A/B

A/D

C/E

176.012

205.068

2.287.491

264.830

2.942.357

-14,2

-33,5

-22,3

Veículos leves

169.617

197.037

2.195.054

251.208

2.773.763

-13,9

-32,5

-20,9

Automóveis

149.363

169.349

1.899.465

210.903

2.333.551

-11,8

-29,2

-18,6

20.254

27.688

295.589

40.305

440.212

-26,8

-49,7

-32,9

5.350

6.803

71.484

11.778

136.261

-21,4

-54,6

-47,5

150

293

1.746

234

2.175

-48,8

-35,9

-19,7

1.621

2.190

19.314

2.325

26.965

-26,0

-30,3

-28,4

327

448

4.207

747

8.182

-27,0

-56,2

-48,6

Semipesados

1.357

2.028

26.163

3.952

49.202

-33,1

-65,7

-46,8

Pesados

1.895

1.844

20.054

4.520

49.737

2,8

-58,1

-59,7

Ônibus (Chassis)

1.045

1.228

20.953

1.844

32.333

-14,9

-43,3

-35,2

Rodoviário

287

293

5.572

407

5.724

-2,0

-29,5

-2,7

Urbano

758

935

15.381

1.437

26.609

-18,9

-47,3

-42,2

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

205,1

176,0

-

ANO

2.287,5
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Como você se vê em 2020?

A

DPK realizou em novembro um encontro com seus fornecedores e provocou
a reflexão de todos os presentes com o
seguinte questionamento: Como você se vê em
2020? Mais de uma centena de colaboradores
da distribuidora puderam participar do café da
manhã promovido em Campinas, São Paulo.
Na ocasião, a empresa apresentou dados
que mostram a consolidação do Sistema de
Informação Integrado, bem como a eficácia de
sua operação. Além disso, conforme informa a
própria DPK, os fornecedores presentes puderam conhecer oficialmente a nova logomarca da
empresa, cujo principal objetivo era refletir a
história da companhia.
A empresa também destacou a abertura de
uma nova distribuidora DPK, na cidade de São José do
Rio Preto, interior de São Paulo. Para a companhia, a
inauguração da nova unidade só foi possível por conta
da frequência de compras de um número significativo
de clientes, da redução das vendas perdidas e do aumento da média de venda diária.
Questionado sobre o que espera daqui a cinco anos,
Carlos Alberto Barbosa, diretor Comercial da Bosch,
afirmou que 2020 exigirá do setor conectividade, investimentos em equipamentos e profissionais mais especializados, diante de novas tecnologias que deverão
surgir. Barbosa concluiu afirmando que a exposição da
DPK mostrou sua maturidade no mercado.
“Fomos apresentados às novas ferramentas e inovações que estão sendo inseridas na plataforma de
trabalho da empresa, que, somadas ao planejamento, nos mostra que a DPK segue firme rumo a novos
desafios”, disse Barbosa. Já o diretor de Operações
da DPK, Gilmar Meneghini, destacou o Programa de
Fidelidade DPKlub.
“Ele está ganhando adesão a cada dia. Os mais de
20 mil clientes estão resgatando viagens, motos, peças,
treinamento para as empresas, entre outros benefícios.
Esta é uma demonstração que o cliente também está
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DPK promove encontro com fornecedores para debater
o futuro do setor

conosco, e quando todas essas forças se juntam, nos
levam para frente”, concluiu Meneghini.
Outro a falar sobre o encontro promovido pela empresa foi Armando Diniz, diretor de Negócios da DPK.
Para ele, a atividade foi importante para dividir experiência e compartilhar resultados, de modo a firmar
compromissos entre os parceiros e unir esforços.
“Uma das formas que a DPK criou para falar com o
cliente é o DPKom Você, plataforma de comunicação
integrada, que informa e compartilha conhecimentos
com parceiros de negócios”, avaliou Diniz, que falou
também sobre a parceria da DPK com a ATR (a ATR
Internacional AG é uma associação formada por alguns
dos maiores grupos de distribuição de autopeças do
mundo e tem como objetivo desenvolver, aperfeiçoar
e fortalecer o mercado de reposição automotiva através
de projetos mercadológicos e de difusão de conhecimento técnico) desde 2011.
“A DPK foi a primeira empresa latino-americana a
se associar com a ATR, e isso contribuiu com o nosso
desenvolvimento, aperfeiçoamento e fortalecimento
no mercado de reposição automotiva através de projetos mercadológicos e de difusão de conhecimento”,
concluiu Diniz.

Respeite a sinalização de trânsito.

O que faz de
você um líder
empreendedor?

D

e acordo com Stephen Covey, autor do best
seller Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente
Eficazes, “liderança é um conceito misterioso
e ilusório. O que lemos como sendo história é, na realidade, a criação de mitos. De uma pessoa comum, a
sociedade cria um Napoleão ou um Gandhi, um Martin
Luther King ou uma Joana D’Arc, alguém que adquire
o status de ser capaz de moldar o destino”.
O que faz uma pessoa comum se tornar um líder de
verdade? O que faz um líder se tornar empreendedor?
O que faz um empreendedor se tornar líder? Todos os
empreendedores são líderes? Todos os líderes são, por
natureza, empreendedores?
Se perguntarmos a definição de líder para vários
homens de negócios teremos diferentes respostas:
Líderes são motivadores, entusiastas e carismáticos;
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líderes estabelecem metas e objetivos; líderes criam
uma missão e uma visão; líderes influenciam pessoas
e gerações; líderes estabelecem novas culturas; líderes são perseguidores implacáveis de metas, e assim
por diante.
Por outro lado, se a pergunta for “o que os líderes
devem fazer?”, é provável que a única resposta seja: O
papel do líder nos negócios é extrair os melhores resultados da sua equipe. Embora seja um conceito ainda
mal compreendido e adotado de maneira equivocada,
a liderança tornou-se uma característica indispensável
no mundo dos negócios.
Em artigos, vídeos e palestras, muitos tentam associar Bill Gates, Lee Iaccoca, Winston Churchill, Jack
Welch, Antonio Ermírio de Moraes, Henry Ford, Akio
Morita e outras personalidades ao espírito de lideran-
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Artigo – Jerônimo Mendes

Respeite a sinalização de trânsito.

ça, o que não me parece totalmente equivocado, mas
o fato de alguém adotar suas qualidades, na tentativa
de se tornar um líder como eles, não garante a sua
transformação em líder absoluto.
Aliás, para James Collins e Jerry I. Porras, autores do
best seller Feitas para Durar, muitos líderes cultuados
nos dias de hoje não eram nada carismáticos no comando de suas empresas. É o caso de Soichiro Honda,
Masaru Ibuka (Sony), Paul Galvin (Motorola) William
McNight (3M) e do próprio Jack Welch (GE).
Welch cresceu na GE, era um produto da GE, entretanto, a GE era uma empresa próspera muito antes
de Welch assumir o comando e continua sendo depois
dele, sob o comando do seu sucessor, Jeffrey Immelt.
Welch não foi o único CEO excelente da GE. Segundo
Collins e Porras, o papel de Welch não foi insignificante, mas foi apenas um pedacinho de toda a história
da empresa.
A principal característica em comum de todos esses
líderes era o foco, segundo os autores. As evidências
sugerem que as pessoas mais importantes nas etapas
de formação das empresas de sucesso estavam mais
voltadas para a organização, independentemente do
estilo pessoal de liderança de cada um. Todos os líderes mencionados eram obstinados e excelentes arquitetos, ou seja, formadores de equipes e criadores de
ferramentas adequadas para cada situação.
Ausência da liderança não é sinônimo de fracasso.
Vejamos o exemplo da Apple que, durante mais de
dez anos, sob o comando de Steve Jobs, cresceu de
maneira admirável. Jobs era ótimo na criação, obcecado
por qualidade e design, mas isso não o impediu de ser
demitido da própria empresa aos trinta e um anos de
idade. Para alguns, um péssimo líder, para outros, um
empreendedor nato.
Apesar de tudo, a liderança é uma competência-chave no sucesso das organizações, principalmente
quando você concorre num mercado onde a diferença
de preço é a única vantagem percebida pelo cliente.
Nesse caso, a liderança faz toda a diferença, motivo
pelo qual é necessário entender minimamente os
seus princípios.
Quer você seja empreendedor, quer não, vale a
pena resgatar algumas definições dos principais gurus
da administração moderna, cujo resumo está disponível no meu livro Manual do Empreendedor (Atlas),
mas compartilhada aqui para facilitar o seu trabalho.
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Jerônimo Mendes é administrador,
coach, escritor, professor e
palestrante com mais de 35
anos de experiência profissional
em empresas de médio e
grande portes, especialista em
Empreendedorismo, Coaching,
Gestão de Carreira e Negócios.

Na prática, você vai precisar mais do que a simples
leitura dos conceitos.
LIDERANÇA…
• É a decisão de sair das trevas. Somente alguém capaz
de ter sabedoria em meio ao caos será lembrado
como grande líder (Deepak Chopra).
• É a arte de se relacionar construtivamente com outras
pessoas e conseguir que se mobilizem para atingir
determinados objetivos comuns (Emiliano Gómez).
• É a capacidade de reconhecer as habilidades especiais e as limitações dos outros, associada à capacidade de introduzir cada um dentro do serviço que
desempenhará melhor (Hanz Finzel).
• É a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos
comuns, inspirando confiança por meio da força do
caráter (James Hunter).
• É um processo de influenciar pessoas (Ken
Blanchard).
• É a capacidade de facilitar o aprendizado dos indivíduos e das equipes (Peter Senge).
• É um processo conjunto de descoberta (Tom Peters).
Liderança é uma qualidade a ser adquirida. As pessoas
anseiam por reconhecimento e um propósito de vida.
Se o empreendedor conseguir ajudá-las a entender
essa necessidade, por meio de produtos admiráveis
e com o trabalho de pessoas ainda mais admiráveis,
certamente estará influenciando seu modo de pensar e agir. Por consequência, os resultados serão os
melhores possíveis para o seu próprio negócio e
para a sociedade.
Pense nisso, torne-se um líder empreendedor e
seja feliz!

Flash
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DAYCO LANÇA CATÁLOGO DE CORREIAS DA LINHA
INDUSTRIAL PARA A AMÉRICA DO SUL
Dayco anunciou o lançamento de sua linha de correias
industriais para a América do Sul. De acordo com a empresa, variando de baixa potência para máquinas de alta
produção de equipamento agrícola, o catálogo de correias
industriais da Dayco abrange quase todas as aplicações que
utilizam correias de transmissão de força para indústria, agricultura, frota, gramado e jardim geral, mineração, construção
e indústrias de campos de petróleo. “A Dayco realizou importantes pesquisas, juntamente com a nossa experiência já
acumulada no setor automotivo, para oferecer ao mercado
sul-americano uma nova linha de produtos de alta qualidade
de correias industriais”, afirma João Ramon, presidente da
Dayco para a América do Sul.
Entre os itens disponíveis para o mercado de correias
industriais, há duas linhas: as correias em “V” e as correias
sincronizadoras, projetadas especificamente para aplicações
industriais. “A Dayco está bem posicionada para alavancar
seu relacionamento com os clientes e o valor da marca, bem

como a sua produção global e capacidades técnicas para
aumentar nossa presença industrial em todo o mundo. O
mercado industrial em geral conhece e respeita a Dayco,
nossos produtos e nossos serviços e estamos animados para
divulgar esta nova linha de produtos correias industriais premium”, completa John Bohenick, CEO da Dayco.

TRABALHO TÉCNICO DA FRAS-LE É RECONHECIDO
EM EVENTO INTERNACIONAL
Fras-le comemorou o reconhecimento obtido pelo engenheiro Diego Masotti pelo trabalho apresentado no
congresso anual da SAE International (Society of Automotive
Enginners), realizado na Carolina do Sul, EUA, que reuniu
cerca de 800 pessoas especializadas, ligadas à área de freios.
Com o título “Avaliação experimental das características morfológicas da superfície de pastilhas de freio durante o processo de stick-slip”, o projeto foi realizado em parceria com
o Latrib (Laboratório de Tribologia) da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul–UFRGS.
O trabalho consiste numa metodologia de detecção de
microvibrações (stick-slip) geradas no contato entre pastilha e disco de freio que podem ocasionar ruídos durante
a frenagem. As pastilhas são ensaiadas em um tribômetro,
que permite controlar precisamente todas as condições de
frenagem. Depois de ensaiadas, as superfícies das pastilhas

de freio são analisadas com o uso de técnicas de microscopia
para identificar quais as características de sua topografia que
estão relacionadas à geração das microvibrações observadas,
aponta a empresa.
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energia. A linha DDC também traz entradas USB com capacidade máxima de carregadores e transferências de dados,
com design moderno, iluminação em Led e certificado por
todas as montadoras de veículos.

DPASCHOAL PROMOVE EVENTO PARA
FALAR SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS
DAS OFICINAS AUTOMOTIVAS
os últimos dias de novembro, a DPaschoal reuniu especialistas do setor automotivo para avaliar o que o
mercado vem realizando para combater o descarte irregular
de resíduos e como eles podem impactar o meio ambiente.
Além disso, o evento chamou a atenção para a importância
do consumo consciente.
O professor Marcus de Castro, da Universidade Estadual
Paulista (Unesp), especializado em Resíduos Sólidos, foi um
dos palestrantes. Castro fez uma análise da gestão das diversas classes de resíduos e explicou que a etapa da coleta apresenta uma das principais dificuldades na cadeia de
reciclagem. O professor destacou ainda que, em 10 anos,
a frota brasileira saltou de 24 milhões para 50 milhões, o
que gerou uma demanda maior. “A informalidade nas oficinas é grande e o poder público peca na regulamentação e
fiscalização”, concluiu.
Para Marcelo Alvarenga, da Mazzola Ambiental, empresa
especializada no gerenciamento de resíduos sólidos e logística reversa, o maior desafio na cadeia de reciclagem de
qualquer resíduo é a logística reversa. Alvarenga destacou

ainda que cada um tem papel fundamental para colaborar na redução do descarte incorreto. Já a DPaschoal, por
meio de seu engenheiro Eliel Bartels, reforçou seu lema de
“Medir e Testar Antes de Trocar”. A empresa relata que desenvolveu ferramentas de diagnose que mostram ao cliente a real situação de peças e pneus do veículo. “Enquanto
acompanha essa revisão o consumidor é orientado sobre a
melhor maneira de cuidar de cada item, preservando a vida
útil das peças, contribuindo para a redução de consumo”,
completou a empresa.
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DELPHI APRESENTA SOLUÇÕES DE
CONECTIVIDADE AUTOMOTIVA PARA O MERCADO
Delphi anunciou novos itens para reforçar o portfólio
de produtos da empresa. A linha de produtos chega ao
Brasil com carregadores sem fio para celulares smartphones e
tablets, além de novas portas USB. Os carregadores sem fio da
linha DDC tem ativação automática e inicia o carregamento
de dispositivos como celulares smartphones e tablets assim
que eles entram no raio de alcance do equipamento. “Isso
significa que não há necessidade de retirar o dispositivo do
bolso, por exemplo, para que a bateria comece a carregar.
Esse sistema não tira a atenção do motorista da direção.”,
destaca a empresa.
O carregador tem capacidade similar à versão convencional com fio, utilizando um campo magnético para transmitir
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