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Em Destaque 
NSK comemora 100 anos e 

consolida cada vez mais sua 
atuação nos cinco continentes

Fala sobre as transformações que o varejo sofre com a 
diversificação da frota
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Cenário incerto
Situação econômica global 
preocupa e lideranças do setor 
de reposição classificam 2016 
como um ano de desafios e 
possível recuperação







COMO DEVE SE COMPORTAR 
O MERCADO EM 2016 

O 
mundo está em crise e até mesmo aqueles países que 
apresentam um crescimento do PIB estão de olhos 
voltados para a China, que teve uma expansão de 6,9% 
em 2015 depois de um crescimento de 7,3% em 2014, 

que, por sua vez, é o maior comprador de commodities do Brasil.

Somado a isso, os Estados Unidos começam a elevar sua taxa de 
juros, complicando ainda mais a situação dos países emergentes.

Para o Brasil, que vem atravessando uma crise de instabilidade 
política e principalmente de credibilidade, cria-se um clima de 
incertezas, obrigando as empresas a fazerem adequações necessá-
rias, como redução de custos e de investimentos em todas as áreas 
para se adequarem à nova realidade. Temos que nos acostumar 
com patamares menores por enquanto até as coisas melhorarem. 

No mercado de reposição, podemos afirmar que na linha leve as 
vendas devem permanecer estáveis por conta da insegurança, da 
falta de crédito, do IPVA, do seguro, entre outros motivos, que não estimulam a compra de um 
veículo novo. Por isso, há a necessidade natural da manutenção do usado, como já foi consta-
tado em outras fases difíceis que o País atravessou.

No segmento de pesados, vivemos uma situação bem mais delicada: com a queda da atividade 
econômica, grandes frotistas estão canibalizando suas frotas, pois os escândalos das constru-
toras e a situação dos usineiros, que durante estes últimos anos amargaram com a defasagem 
do preço da gasolina em relação ao álcool, reduziram muito o número de caminhões em cir-
culação, e adiaram as manutenções aguardando um cenário mais favorável. Com intuito de 
melhor informar nossos leitores, fomos ouvir as lideranças que revelam como enxergam este 
momento, tema da matéria de capa.

Na seção Entrevista, temos o presidente do Sincopeças-SP, Francisco de La Tôrre, que fala so-
bre os desafios e as principais mudanças que o varejo vem sofrendo em decorrência da própria 
evolução do mercado em vista da diversificação expressiva de marcas e modelos da frota, e 
como o mercado está preparado para atender. 

O destaque fica para a matéria da NSK, que completa 100 anos de operações. A empresa surgiu 
em 1916 como a primeira fábrica a desenvolver e produzir rolamentos no Japão. Uma história 
de sucesso e inovação que merece ser celebrada. Afinal, é um século de atuação num mercado 
dinâmico, o que mostra a força do setor e dá um exemplo que nos motiva a seguir em frente.

Boa leitura!

Renato Giannini, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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2015 2014 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

NOV
A

OUT
B

JAN-NOV
C

NOV
D

JAN-NOV
E

A/B A/D C/E

Total 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

Comerciais leves 18.643 18.708 260.003 36.365 389.881 -0,3 -48,7 -33,3

Caminhões 4.610 5.681 64.767 12.033 121.427 -18,9 -61,7 -46,7
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Ônibus 891 882 15.487 2.338 25.158 1,0 -61,9 -38,4
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A arte de se reinventar 
Varejo de autopeças, formado em 
grande parte por empresas familia-
res, busca formas para se ajustar à 
nova realidade de mercado 

Com larga experiência no mercado 
de reposição, Francisco de La Tôrre, 
presidente do Sincopeças-SP desde 
2008, destaca as principais questões 
que interferem no varejo e as ações 
realizadas pela entidade para dar 
suporte às empresas associadas. 
De La Tôrre participou do início da 
criação da Rede Âncora e atua no 
setor de autopeças desde 1985. Para 
ele, o crescimento da frota circulan-
te gera oportunidades, mas lembra 
que é preciso estar organizado e es-
truturado para atender à demanda 
de um mercado altamente competitivo e com muita variedade de itens. 
Além disso, o presidente comenta que é necessário enxergar o futuro com 
muita atenção. Na sua visão, o mercado é muito dinâmico e muda sem-
pre que chegam novos recursos eletrônicos. Isso tem acontecido ao longo 
de décadas com a evolução da indústria automobilística e nos últimos 
anos com mais força. “As mudanças acontecem muito rápido, é preciso 
estar sempre atualizado”, comenta. Confira a entrevista!   

Entrevista Redação
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Em sua opinião, como o mercado 
de reposição deve se comportar?
Depende muito do que vai acon-

tecer com a economia, mas o 

mercado de reposição responde 

positivamente mesmo em tem-

pos de crise. Isso porque o que 

gera demanda é a frota circulan-

te. Considerando que nos últimos 

anos houve crescimento e a frota 

alcançou 41,5 milhões de unida-

des, desse total, mais de 80% tem 

idade entre 5 e 15 anos, justamen-

te o período que frequenta as ofi-

cinas independentes. Por isso, a 

expectativa é que tenha movimen-

to já que as pessoas estão poster-

gando a compra do veículo novo 

e precisam manter em funciona-

mento o usado. Trata-se de uma 

necessidade de manter o carro em 

boas condições de uso.

Com as vendas de novos em 
que da e de veículos seminovos  
aquecidas, a concorrência na repo-
sição aumentou?
Sim, a quantidade de marcas e mo-

delos acaba trazendo novas em-

presas para o mercado. Isso gera 

mais concorrência, mas é impor-

tante distinguir peças de qualida-

de de outras de origem duvidosa 

até porque o varejo é responsável 

pelo que comercializa. A certifi-

cação de autopeças inclusive é a 

melhor forma de coibir a comercia-

lização de peças que não têm com-

provação de procedência.  A lei do 

consumidor é bem clara quanto às 

responsabilidades do varejo. Por 

isso, o empresário precisa ficar 

atento e optar por marcas reconhe-

cidas e consolidadas no mercado. 

Como acredita que indústria e dis-
tribuidor podem atuar para dar 
suporte ao varejo?
Além da política comercial que 
cada empresa possui, informações 
técnicas, catálogos, treinamento 
para capacitação profissional são 
atributos interessantes e mui-
to bem-vindos para dar suporte  
ao varejo.

De que forma o varejo consegue 
dar conta da diversificação da fro-
ta? A especialização por segmento 
é viável?
O aumento de marcas e modelos 
de veículos tem revolucionado 
a gestão do estoque das lojas. 
Menos quantidade de itens do 
mesmo partnumber e mais varie-
dade de produtos diversificados. 
É um desafio, pois exige gestão 
e investimento em sistemas de 
software. Não dá mais para ter 
mercadorias estocadas por longo 
período. É dinheiro parado. 

A especialização por nicho 
de mercado facilita a operação. 
Contudo, é necessário fazer estudo 
de mercado na região de atuação 
para saber quais são as necessi-
dades locais dos consumidores. 
Também precisa investir em di-
vulgação para se tornar conhecido. 
Hoje, com a internet, é possível 
ampliar a atuação da empresa. 

A forma de vender e também 
de manter o estoque nas lojas 
mudou?
Sem dúvida, mudou muito. O es-
toque diminuiu muito nos últimos 
anos até em função da frota ser tão 
diversificada. Não dá para prever 
quais serão os itens mais solicita-
dos por mecânicos e consumido-
res. Hoje, a loja tem itens básicos 

e faz pedidos diários fracionados 
de acordo com a demanda. Uma 
forma inteligente de evitar peças 
paradas em estoque.

É possível tornar a compra de 
autopeças mais interessante aos 
olhos do consumidor?
A disseminação do conceito da ma-
nutenção preventiva é uma manei-
ra de mostrar ao motorista o lado 
bom de cuidar do carro, pois levá-
-lo à oficina somente quando ocor-
re a quebra gera muito estresse e 
insatisfação. Não é uma compra 
desejável, mas necessária. Mudar 
isso é muito difícil, mas a loja pode 
se tornar mais atraente, conside-
rando a disposição dos produtos, 
iluminação e comunicação visual. 
Tudo precisa ser pensado para que 
o consumidor se sinta bem no lo-
cal. Essa ideia ainda começa a ser 
difundida nas lojas de autopeças, 
mas já é bem difundida no setor 
de farmácias, por exemplo. 

A interrupção da inspeção am-
biental veicular prejudicou a ma-
neira de o consumidor enxergar 
os benefícios da manutenção pre-
ventiva de veículos? 
Foi uma enorme perda não só para 
o setor de reposição, mas também 
para a população que convive com 
um ar mais poluído. A inspeção 
ambiental começou a incutir no 
consumidor a importância da ma-
nutenção preventiva. Mas infeliz-
mente a sua interrupção na cidade 
de São Paulo, que servia de exem-
plo para o País, retrocedeu nesse 
processo. O motorista ainda não 
tem o hábito de cuidar do veícu-
lo de forma preventiva. Por isso, 
o GMA (Grupo de Manutenção 
Automotiva), criou o programa 
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Carro 100% / Caminhão 100% / Moto 

100% para conscientizar o dono do 

veículo sobre a importância da ma-

nutenção preventiva. Ao longo de 

7 anos do programa, percebemos 

que as ações aos consumidores, 

levando orientação e dicas de 

manutenção, são bem aceitas e 

surtem efeito positivo.  

O Sincopeças-SP acompanha o 
assunto?
Sim, inclusive junto com outras 

entidades do setor temos traba-

lhado para o retorno da inspeção. 

Participamos de reuniões com ór-

gãos governamentais e de ações 

que possam sensibilizar as autori-

dades sobre os benefícios da me-

dida para a saúde pública.

Como as lojas fazem para se man-
ter atualizadas com as informa-
ções de produtos?
Procuram com os fabricantes da-

dos sobre aplicações e produtos 

e pesquisam de várias formas pos-

síveis, pois não podem deixar de 

atender o cliente. Um cadastro in-

tegrado é uma solução muito prá-

tica porque facilita o dia a dia dos 

profissionais das lojas.

O que representa a criação do 
Sincopeças Nacional?
É uma grande conquista que já 

vem sendo trabalhada há muitos 

anos e é resultado do amadure-

cimento das entidades estaduais 

que conseguem agora ter mais 

força e representatividade na-

cionalmente. A união possibilita 

a discussão e o plano de ações 

voltadas ao setor, garantindo o  

seu fortalecimento.

Fale sobre a atuação política  
e quais são os temas que o varejo 
prioriza. 
O Sincopeças-SP atua em várias 

frentes em busca de melhorias 

e ações efetivas que contribuam 

para o desenvolvimento do setor. 

Para isso, trabalha juntamente com 

as outras entidades que formam o 

GMA apresentando a órgãos públi-

cos propostas e questionamentos 

que sejam de interesse do setor. 

Estamos atentos às novas legisla-

ções e procuramos nos posicionar, 

sempre que possível. Por isso, 

acompanhamos e monitoramos 

projetos de leis municipais, esta-

duais e federais que interferem, 

de alguma forma, na atividade da 

reposição automotiva e do varejo. 

Entre as prioridades estão 

ações voltadas à retomada da ins-

peção ambiental veicular, assim 

como a implantação da inspeção 

técnica veicular, que inclui fisca-

lização e itens de segurança, dis-

ponibilidade de informações por 

parte das montadoras e a volta 

do regime de débito e crédito  

para o ICMS. 

Qual é a importância dos fóruns 
que o Sincopeças-SP realiza?
Fazem parte de um plano de co-

municação que inclui várias ações 

voltadas aos associados para levar 

informação sobre o mercado e suas 

tendências. É mais uma prestação 

de serviço que a entidade oferece 

visando promover o desenvolvi-

mento do varejo.  Este ano tere-

mos nova programação. Os temas 

são escolhidos de acordo com as 

necessidade e sugestões apresen-

tadas pelos empresários. 

As novas tecnologias interferem 
no dia a dia do varejo?
Sem dúvida, todas as novidades 
que chegam acabam gerando im-
pacto depois de três anos no mer-
cado de reposição, quando os ve-
ículos saem da garantia e migram 
para as oficinas independentes. Às 
vezes isso acontece até antes, pois 
o motorista tem o seu mecânico de 
confiança, um relacionamento cul-
tivado há anos. Temos esta cultura 
porque o reparador busca atender 
e resolver o problema do cliente. 
O mesmo acontece com o lojista 
que dá suporte ao reparador. Com 
a entrada de itens eletrônicos, 
este atendimento do balcão tem 
se tornado cada vez mais técnico. 
É preciso pesquisar e conhecer o 
produto. O vendedor deixou de 
apenas receber pedidos para fa-
zer uma venda mais consultiva. 
Todos os detalhes são importantes 
para que a peça correta chegue às 
mãos do mecânico que tem pressa 
para efetuar o serviço. Com isso, a 
área de compras da loja também 
precisa de gestão minuciosa com 
auxílio de informática. Peça parada 
no estoque significa desperdício. 
Os pedidos das lojas são fraciona-
dos e com mais variedade de itens 
ao invés de quantidade como era 
antigamente quando existiam ape-
nas quatro montadoras no País e 
poucos modelos de veículos. Hoje, 
são centenas de modelos, com ver-
sões diferentes. Isso fez com que o 
varejo repensasse a forma de gerir 
o estoque.  Muitas mudanças virão, 
o carro elétrico já é uma realidade 
em alguns países e não está tão 
distante de chegar ao Brasil. Tudo 
isso precisa ser considerado para 
que o negócio continue acompa-
nhando a evolução do mercado. 

Entrevista Redação
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Geração de Valor 2 traz 
novos materiais para 
incentivar empreendedores

Ao final de 2015, a editora Sextante colocou nas 
prateleiras das principais livrarias do Brasil 
a sequência de um livro que se tornou um 

grande sucesso em apenas um ano de vendas. Em 
Geração de Valor 2 (R$ 40, Editora Sextante), Flávio 
Augusto da Silva traz um novo material voltado a 
incentivar aqueles que buscam empreender.

O período não poderia ser mais propício. No apa-
gar das luzes de 2015, a grande maioria dos brasilei-
ros enxergava com extremo pessimismo o desenrolar 
da economia e da política nacionais. E não era pra 
menos: a ameaça de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff gerava o temor de que o Brasil po-
deria simplesmente parar até que a situação fosse 
definida. 

A situação, de fato, não melhorou. Para os espe-
cialistas, a economia brasileira ainda deve experi-
mentar momentos negativos em 2016 e 2017, para 
iniciar uma recuperação somente em 2018. O dólar 
aumenta consideravelmente e diante de um real 
desvalorizado impacta diretamente o caixa de di-
versos setores.

Apesar disso, houve quem virasse o ano com cer-
ta dose de otimismo. Afinal, é na crise que surgem 
negócios extremamente oportunos. Basta manter-se 
atento às oportunidades, especialmente àquelas 
que costumam ficar próximas a nós e acabam pas-
sando despercebidas. 

O livro de Flávio Augusto tem o mérito de incenti-
var aqueles que ainda têm receio de arriscar, apesar 
de contarem com um espírito empreendedor cada 
vez mais vivo. A obra dá sequência ao livro Geração 
de Valor, lançado em 2014, cujas vendas já ultrapas-
saram os 100 mil exemplares.

A vida de Flávio Augusto se confunde com a de 
milhões de brasileiros. Nascido em uma família sim-
ples, decidiu, aos 18 anos, decretar sua independên-
cia financeira e passou a vender relógios. É aqui, no 
entanto, que a trajetória do empresário começa a 
se diferenciar.

Determinado a garantir seu próprio negócio, o 
carioca passou a trabalhar no departamento comer-
cial de uma escola de inglês. Trancou a faculdade e 
passou a se dedicar ao sonho de empreender. Aos 

Sucesso em 
sequência

Cultura Redação
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23 anos, fundou sua própria escola de inglês a partir 
de um capital inicial de R$ 20 mil, originário de seu 
cheque especial.

A escola cresceu e tornou-se uma holding hoje 
avaliada em cerca de R$ 1 bilhão. Flávio Augusto, 
no entanto, passou a chamar a atenção da opinião 
pública brasileira quando comprou um clube de fu-
tebol profissional nos Estados Unidos, na cidade de 
Orlando, em 2013. Um ano depois, o clube contratou 
o meia brasileiro Kaká e fez a maioria dos veículos 
de comunicação do Brasil se questionarem: afinal, 
quem é o brasileiro que está fazendo sucesso nos 
EUA por meio do futebol?

Em seu livro, o carioca usa uma linguagem sim-
ples e publica uma série de textos curtos aliados a 
charges e ilustrações. O objetivo é atingir as “pes-
soas comuns”, aquelas cuja semente do empreen-
dedorismo está plantada, mas que na correria do 
dia a dia raramente param para pensar e estruturar 
seus sonhos.

Flávio Augusto chama a atenção para que as pes-
soas pensem “fora da caixa”, assim poderão atingir 
resultados diferentes. Para ele, a raiz desse cená-
rio está no próprio sistema educacional brasileiro, 
que “adestram” os estudantes com o objetivo úni-
co de formar empregados para empresas públicas  
ou privadas. 

“Não é à toa que muita gente vê o caminho do 
empreendimento com medo e desconfiança. Afinal, 
elas não foram treinadas para ter um negócio próprio 
e talvez não tenham sequer pensado nessa possi-
bilidade”, afirma o carioca em seu livro. “Os que 
foram criados dentro do sistema de ensino formal 
aprenderam a viver nos limites de uma gaiola cor-
porativa, comendo a porção de alpiste colocada no 
pratinho todo mês. Como eles só conheceram esse 
modelo de vida, acreditam que não há escolha, por 
isso têm muito medo de bater asas e voar. Assim, 
continuam ali, conformando-se cada vez mais com 
estilos de vida bem diferentes daqueles com que 
um dia sonharam”, completa.

Flávio Augusto defende que o livro Geração de 
Valor tem o objetivo central de levar os leitores a 
questionarem o mundo, a refletir sobre aquilo que 
lhes é apresentado. “Mais do que isso, meu desejo é 
desafiá-lo e encorajá-lo a perseguir os seus sonhos, 

mesmo que isso pareça uma loucura aos olhos dos 
que seguem o fluxo”, destaca o autor.

A obra tem fácil leitura, apresenta páginas em 
diferentes cores, com ilustrações e diagramação que 
facilitam o entendimento. Entre o conteúdo, o autor 
elenca, por exemplo, os 10 motivos mais frequentes 
para não ter um negócio próprio. O medo do desco-
nhecido é um dos fatores citados pelo empresário, 
e também um dos mais relevantes.

Em outra lista, o autor apresenta 10 dicas para 
aproveitar o tempo de estudante de forma inte-
ligente. A leitura é agradável e após pouco mais 
de 200 páginas é praticamente impossível não se 
questionar sobre sua realidade. Não que o autor 
defenda que os leitores peçam demissão no dia se-
guinte, mas que ao menos articulem seus sonhos, 
de modo a ter consciência do que precisam para, 
enfim, empreender.

O caminho não é fácil e durante muitos momentos 
a desistência parecerá a única alternativa viável. No 
entanto, munido de vontade, de informações úteis, 
atualizadas e de um conteúdo motivador, é possível 
sim apostar no empreendedorismo no Brasil. É o 
que aposta Flávio Augusto da Silva. A julgar por sua 
trajetória, ele tem toda razão. 
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Centenário global
NSK chega aos 100 anos e consolida cada vez mais sua atuação 
nos cinco continentes

A NSK tem motivos de sobra 
para celebrar a chegada de 
2016. A empresa japonesa 

completa 100 anos de existência e 
vê o Brasil, onde está desde 1970, 
como um mercado de grande po-
tencial. Tal qual a imensa comu-
nidade japonesa que veio para 
o Brasil, a NSK tem uma história 
importante no País, já que foi aqui 
o local escolhido para a marca ins-
talar sua segunda fábrica fora do 
Japão, na cidade de Suzano (SP).

Atualmente, a empresa é uma 
das principais produtoras de rola-
mentos do mundo e está presente 
nos cinco continentes, com escri-
tórios de vendas em 27 países e 
62 fábricas espalhadas pelo glo-

bo. “Presente na América, África, 
Ásia, Europa e Oceania, é a maior 
fabricante de rolamentos fixos de 
uma carreira de esferas da América 
Latina – mais de 45 milhões de uni-
dades por ano –”, é assim que se 
descreve a empresa, orgulhosa, em 
seu próprio site, no qual oferece as 
principais informações sobre sua 
atuação global.

Quando foi inaugurada, em 
1916, a NSK foi a primeira fabri-
cante japonesa de rolamentos e 
seguiu com seu trabalho no País, 
apesar das dificuldades crescentes 
impostas aos japoneses nas déca-
das seguintes. Para quem não se 
lembra (ou não sabe), tanto a socie-
dade quanto a economia japonesa 

foram destroçadas após os ataques 

dos Estados Unidos na década de 

1940, já ao final da Segunda Guerra 

Mundial. O processo de recons-

trução foi um desafio nacional e 

envolveu também as empresas 

que poderiam representar o país  

no exterior.

“A produção em larga esca-

la dos rolamentos necessários 

para impulsionar o desenvolvi-

mento da indústria japonesa de 

máquinas industriais foi iniciada 

com o estabelecimento da NSK”,  

explica a empresa.

Dessa forma, a partir de 1960, 

a NSK passou a chamar a aten-

ção também por sua atuação fora 
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do Japão, impulsionada 
pela sustentabilidade de 
seu negócio. Em 1962, a 
marca inaugurou sua fi-
lial em Nova Jersey, nos 
Estados Unidos, e um ano 
depois foi a vez da cida-
de alemã de Dusseldorf 
receber uma unidade  
da companhia.

Quando chegou ao 
Brasil, em 1970, o desafio 
era grande, mas foi acom-
panhado de muita expec-
tativa. Afinal, a empresa 
mostrava um crescimento sólido 
em diversos países e chegava a 
uma nação que tinha plenas ca-
pacidades de oferecer um grande 
mercado consumidor. Com ampla 
visão para os negócios, a empresa 
mostrou que saberia se aproveitar 
das condições de diversas localida-
des para ampliar sua atuação.

“Em qualquer lugar onde 
haja máquinas, há rolamentos. 
Rolamentos baseados em normas 
comuns internacionais são produ-
tos sem fronteiras que podem ser 
usados em máquinas em qualquer 
lugar do mundo. A NSK começou 
a exportar rolamentos em 1948, 
quando o Japão ainda estava em 
tempos de reconstrução pós-guer-
ra. Exportar acabaria por levar à 
criação de empresas de vendas 
e operações de produção fora do 
Japão”, completa a companhia.

De lá para cá, a empresa cres-
ceu vertiginosamente, chegando a 
diversos países e fortalecendo cada 
vez mais suas atuações locais. Sem 
descuidar de cada local escolhido 
para trabalhar, a NSK passou então 
a se preocupar com a redução do 

“Conseguimos gerar inú-
meras contramedidas para 
atingir as nossas metas em 
2015 e estamos focados em 
novos planos e metas para 
os próximos anos. Todo o 
nosso planejamento está 
centrado na construção de 
um futuro em movimento, 
em uma estrutura com visão 
de negócios para a próxima 
década. É a nossa Visão 
2026, que visa nos conso-
lidar, com mais proprieda-
de, como uma empresa que 

contribui com a sociedade e com 
o desenvolvimento sustentável do 
planeta”, afirma Storniolo.

O presidente explica também 
que a iniciativa tem ainda mais 
importância por conta do cente-
nário da empresa em 2016. Uma 
importante marca, que não deve 
permitir à companhia qualquer si-
nal de acomodação. “Nesse século 
seguinte de existência, a empresa 
busca continuar com a qualidade 
que lhe é característica e associar 
a isso, com cada vez mais intensi-
dade, inovações que transformem 
vidas”, diz.

“Ancorada no conceito do ‘fu-
turo em movimento’, que se alia à 
imagem dos rolamentos, produto 
que nos caracteriza e, ao mesmo 
tempo, diferencia com um reco-
nhecimento de qualidade ímpar, a 
NSK se dedica a definir ideias que 
acompanhem o ritmo de mudan-
ças globais e expectativas de cada 
pessoa”, completa. Ao chegar aos 
seus 100 anos, a NSK, seja aqui ou 
no Japão, parece só ter olhos para 
os próximos 100. E o Brasil deverá 
seguir como um dos protagonistas 
dessa história global. 

desperdício de energia e, com o 
tempo, fez desta a sua bandeira.

“Consideramos a gestão am-
biental como prioridade-chave e 
temos trabalhado nesse campo 
desde o estabelecimento de nosso 
Departamento de Controle do Meio 
Ambiente, em 1975. Os nossos es-
forços nesse sentido incluem o de-
senvolvimento de produtos ecolo-
gicamente corretos, medidas de 
combate ao aquecimento global, 
programas de emissão zero e ati-
vidades de aquisição verdes. Nós 
também promovemos educação 
ambiental para sensibilizar todos 
os nossos colaboradores. O grupo 
NSK reconhece sua responsabilida-
de de proteger o meio ambiente”, 
esclarece a empresa.

Um dos principais diferenciais 
da empresa talvez seja justamen-
te esse. Não se acomodar sobre 
os (bons) resultados sequer por 
um minuto. Esta mensagem, inclu-
sive, é destacada na carta escrita 
por Carlos Storniolo, presidente 
da NSK do Brasil, distribuída aos 
funcionários e clientes no início 
deste ano.
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Carlos Júlio é professor, 
palestrante, empresário  
e escritor.

Leia mais artigos do Magia 
da Gestão. 

Siga @profcarlosjulio 
no twitter e seja fã no 
Facebook.
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Não é cedo demais para desistir?

Não é somente aqui no Brasil. É no mundo in-
teiro. Começa fevereiro e abre-se a temporada 
de desistências e deserções.

Passado o primeiro mês do ano, as pessoas se de-
sanimam e abandonam os projetos de suas promessas 
de fim de ano. Determinam que são inexequíveis e os 
relegam ao esquecimento.

Mas, afinal, por que isso ocorre?
A pessoa estipulou para si uma meta fora da reali-

dade. Não se revitaliza uma empresa decadente em 
apenas um mês. Assim como é difícil perder 15 quilos 
neste período, exceto por meio de uma cirurgia.

Havia jeito de se alcançar a meta, mas faltou plane-
jamento. É comum as pessoas estipularem o que de-
sejam, deixando de lado o “como”, isto é, a estratégia 
a ser utilizada na busca do sonho.

Desenhou-se um projeto, mas cujo sucesso de-
pendia mais de outras pessoas do que do formulador  
da promessa.

Faltou perseverança. Ainda que tenha ocorrido um 
avanço, a pessoa se desestimula com os resultados 
iniciais modestos.

Já em meu primeiro livro, Reinventando Você, sugiro 
que as pessoas botem no papel suas ideias, propostas 
e seus planos.

Equivale a oficializar o projeto, o que é importante 
do ponto de vista psicológico. Além disso, facilita-se 
a visualização e mentalização do desafio.

Também recomendo que o planejamento estra-
tégico comece com uma análise SWOT, aquela que  
tem quatro campos: forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças.

Serve para tudo. Para quem vai iniciar um novo em-
preendimento ou para quem pretende se preparar 
para a corrida de São Silvestre seguinte.

Para terminar, duas dicas importantes:
Se não está dando certo, corrija. E faça isso sempre 

que necessário. Revise o rumo, a velocidade, o jeito ou 
a intensidade. Por vezes, reveja a própria meta. Está 
fácil demais? Está difícil demais? Calibre.

Aproveite fevereiro para estabelecer medidas, pro-
porções e padrões comparativos. Já se foi um mês. 
E você pode determinar se está no ritmo adequado. 
Avalie. Avalie-se.
Mas não desista. Afinal, a teoria, na prática, funciona! 

Fotolia.com

Artigo – Carlos Júlio 
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Não foram poucos os que 
iniciaram 2016 sentindo-
-se confusos. Voltaram 

ao trabalho, às suas atividades 
cotidianas, deram adeus ao re-
cesso de Natal e Réveillon, mas 
o ano que chegou, afinal, não 
parecia novo. Houve quem dis-
sesse que 2015 foi tão ruim, mas 
tão ruim, que parecia ainda não 
ter acabado nos primeiros dias 
de 2016. O brasileiro, que der-
rubou a ditadura, restabeleceu 
a democracia direta e superou 
a hiperinflação, viu-se novamen-
te desafiado por uma economia 
cambaleante, um índice de de-

semprego crescente e um gover-
no aparentemente sem rumo. 
Afinal, o que esperar de 2016?

A revista Mercado Auto
motivo consultou as principais 
lideranças do setor de reposi-
ção, juntamente com represen-
tantes de grandes empresas do 
segmento, e propôs esse exercí-
cio. Ao voltar os olhos para 2015, 
o que é possível levar na baga-
gem? E o que podemos esperar 
para este ano que se inicia, já 
que as previsões parecem so-
mente piorar, e piorar, e piorar...

Uma das certezas expressas 
na maior parte dos depoimen-

tos é que não devemos esperar 
por um 2016 mais ameno que a 
temporada anterior. Talvez, em 
algum (longínquo) momento, 
tenhamos acreditado que 2015, 
de fato, seria péssimo, mas que 
já no ano seguinte voltaríamos 
a trilhar o caminho do cresci-
mento. Ledo engano. As expec-
tativas, inclusive de organismos 
internacionais, é que o Brasil 
ainda atravesse momentos ne-
bulosos neste e no próximo ano, 
para que, em 2018, na melhor 
das hipóteses, possamos esta-
bilizar a situação.

Cenário incerto
Reposição brasileira não desconsidera as dificuldades, mas acredita 
em um 2016 de recuperação para o setor

Capa Redação
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Antonio Fiola, presidente do 
Sindirepa-SP e Sindirepa Nacional
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Elias Mufarej, coordenador do GMA  
e conselheiro do Sindipeças

Logo no início de fevereiro, 
a presidente Dilma Rousseff to-
mou uma atitude que surpreen-
deu os brasileiros. A executiva 
foi até o Congresso Nacional e 
participou da abertura dos tra-
balhos do Legislativo. Desde 
1989, foi a primeira vez em que 
um presidente participou da 
cerimônia quando não estava 
iniciando o próprio mandato. 
Talvez Dilma tenha até mesmo 
visto a situação dessa forma: um 
possível (re)começo, para ela e  
para o País.

Dilma foi ao Congresso por 
sugestão do ex-ministro e conse-
lheiro do governo Delfim Neto. 
Recebeu diversos cumprimen-
tos, inclusive do principal de-
safeto político, o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha. Ao ini-
ciar seu discurso, pediu o apoio 
e a contribuição do Congresso 
para que o Brasil pudesse dar 
sequência ao ajuste fiscal.

“O Brasil precisa da contri-
buição do Congresso Nacional 
para dar sequência à estabiliza-
ção fiscal e assegurar a retomada 
do crescimento. Esses objetivos 
não são contraditórios, pois o 
crescimento duradouro da eco-
nomia depende da expansão 
do investimento público e do 
investimento privado, o que, 
por sua vez, requer equilíbrio 
fiscal e controle da inflação”,  
declarou Dilma.

Um dos pontos defendidos 
por Dilma que gerou mais po-
lêmica em sua visita foi a possí-
vel volta da CPMF. A presidente 
defendeu o retorno do imposto, 
em uma situação excepcional, 
para reorganizar as contas do 

governo. Em todos os momen-
tos nos quais tocou no assunto, 
viu o plenário dividir-se entre 
aplausos e vaias.

“Peço que considerem a ex-
cepcionalidade do momento. 
Levem em conta dados e não 
opiniões, o que torna a CPMF a 
melhor solução disponível para 
ampliar no curto prazo a receita 
fiscal”, disse Dilma, que defen-
deu também uma reforma no 
PIS/Cofins, no ICMS e no Super 
Simples, além de uma reforma 
da Previdência que proporcio-
ne mudanças nas regras de apo-
sentadoria por idade e tempo  
de contribuição.

A presidente deixou o 
Congres so e a sensação ime-
diata foi dúbia. Se, por um lado, 
muitos passaram a acreditar 
novamente no País, apesar dos 
remédios amargos que foram 
propostos, por outro, muitos 
demonstraram ceticismo com as 
ideias expostas, as quais consi-
deraram insuficientes.

A incerteza pode ser vista 
também no setor automotivo, 
fortemente abalado pela que-
da das intenções de consumo da 
população brasileira. Apesar de 
todos os problemas que pare-
cem bater à porta, há quem acre-
dite que o setor pode não ser o 
mais prejudicado na economia 
brasileira. Para Elias Mufarej, 
coordenador do GMA (Grupo 
de Manutenção Automotiva) 
e conselheiro do Sindipeças 
(Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos 
Automotores) para o merca-
do de reposição, a tendência 
é que 2016 seja parecido com 

2015, por conta da conjuntura 
política e econômica que pro-
voca queda em diversos seto-
res. “O quadro é preocupante, 
porém o mercado de reposição 
deverá ser o menos afetado em 
função do crescimento estável 
e, consequentemente do enve-
lhecimento da frota”, declarou 
à revista Mercado Automotivo.

“2016 deve ser um ano em 
que os empresários deverão 
ficar muito atentos, pois a pro-
gressão do mercado deverá 
ter uma forma mais modesta,  
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Francisco de La Tôrre, presidente do 
Sincopeças-SP
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do poder aquisitivo da popu-
lação, que tem declinado nos 
últimos dois anos. O segmento 
de veículos pesados e cami-
nhões sofrerá mais, devido ao 
encolhimento da economia e 
à situação de grandes frotistas 
afetados pela redução de ne-
gócios e diminuição de frete”, 
avalia Mufarej.

Por sua vez, Antônio Fiola, 
presidente do Sindirepa 
(Sindicato da Indústria de 
Reparação de Veículos e 
Acessórios) de São Paulo e do 
Sindirepa Nacional, chama a 
atenção para um fator que con-
tribui para uma avaliação mais 
positiva do segmento de repa-
ração. Se 2015 foi um ano difícil, 
ao menos foi melhor que o ante-
rior, quando o brasileiro se viu  
completamente voltado à 
disputa da Copa do Mundo  
da FIFA.

“2015 foi um ano bom para o 
setor de reparação de veículos, 
comparado com 2014 quando 
a Copa do Mundo acabou afe-
tando o movimento nas ofici-
nas, reduzindo muito o servi-
ço naquele período. Já o ano 
passado foi bem melhor”, ava-
lia Fiola, que chama a atenção 
para os efeitos do crescimento 
da frota circulante no País nos  
últimos anos.

“A reposição sempre reage 
quando há queda nas vendas 
de veículos novos. Se o consu-
midor não troca de carro precisa 
fazer manutenção no usado. Do 
total de 41,5 milhões de veículos 
que compõem a frota circulan-
te brasileira, mais de 80% têm 

entre 4 e 15 anos de idade, jus-
tamente o período em que fre-
quenta a oficina independente. 
Em 2016, mais de 3,6 milhões 
de veículos devem sair do pe-
ríodo de garantia de fábrica e 
começar a frequentar o merca-
do de reposição, o que é muito  
positivo”, completa.

A opinião de Fiola é parti-
lhada por Francisco de La Tôrre, 
presidente do Sincopeças-
SP (Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios 
para Veículos no Estado de 
São Paulo). Para ele, apesar de 
2015 ter sido economicamen-
te difícil, o varejo de autope-
ças obteve desempenho su-
perior ao de outros setores da  
economia brasileira.

“Nosso mercado conta com 
gradativo aumento de poten-
ciais clientes, uma vez que o 
consumidor deixa de frequen-
tar as redes concessionárias 
imediatamente após o fim do 
período de garantia de fábrica, 
que dura em média dois anos”, 
afirma De La Tôrre, que cita es-
tudo do próprio Sindicato para 
confirmar o número de veículos 
em circulação no Brasil, confor-
me apontou Fiola.

“Somado à frota de motoci-
cletas, hoje estimada em mais 
de 13 milhões de unidades, 
esse número ultrapassa 54,5 
milhões de veículos em cir-
culação no País. [...] Se consi-
derarmos apenas metade dos 
veículos fabricados em 2013, 
estaremos falando de uma frota 
de 1,8 milhão a mais de possi-
bilidades de negócios para a  
reposição”, explica.

Para aproveitar as oportuni-
dades que surgem neste mo-
mento, De La Tôrre chama a 
atenção para a necessidade de 
aprimoramento da gestão do 
negócio, por meio da melhoria 
da logística dos estoques e do 
preparo adequado das equipes 
através de treinamentos. “A cri-
se está aí e esse é o momento 
de promover ajustes em nossas 
empresas e nos prepararmos 
para melhorar a rentabilidade 
quando sairmos dela”, finaliza.

AS EMPRESAS
As empresas não ficam à par-
te em todo esse processo e 
precisam pensar rapidamente 
para manter a sustentabilida-
de do negócio e não perecer 
diante de tantas dificuldades. 
Ana Paula Cassorla, diretora da 
Pacaembu Autopeças, define 
2016 como um ano desafiador. 
“Sabemos que temos oportuni-
dades e muito trabalho para re-
alizar, por outro lado não temos 
como desconsiderar o momento 
altamente crítico que o País está 
passando com relação à política, 

Capa Redação
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Ana Paula Cassorla, diretora da 
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Fábio Juliato, gerente de Marketing 
da divisão Automotive Aftermarket 
da Robert Bosch
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economia, confiança do consu-
midor, desemprego”, explica.

Para Ana Paula, a expectativa 
(e a torcida) é que os brasileiros 
possam ver melhoras tanto na 
economia quanto na política do 
País ainda neste ano, de modo a 
presenciar um segundo semes-
tre “mais animador e um 2017  
de crescimento”.

“O setor automotivo está so-
frendo muito com a atual crise 
política/econômica, portanto 
as perspectivas para 2016 são 

de uma pequena evolução. 
Acreditamos que se trabalhar-
mos focados em aproveitar as 
oportunidades, com foco na re-
dução de custos e no resultado, 
poderemos ter um bom ano”, 
afirma, em entrevista à revista 
Mercado Automotivo.

Ao avaliar o ano de 2015, Ana 
Paula destaca que foi uma tem-
porada de ajustes e que tanto a 
inflação quanto a desvalorização 
do real em relação ao dólar fo-
ram, ao longo do ano, tornando 
a situação ainda mais delicada 
para todos. 

“A nossa percepção é a de 
que o mercado de reposição de 
veículos comerciais, que é onde 
atuamos, sentiu mais do que o 
mercado de veículos de pas-
seio. Com a queda da atividade 
econômica e a consequente re-
dução do PIB (Produto Interno 
Bruto), o transporte de bens e 
de pessoas também reduziu e 
com isto a manutenção automo-
tiva foi afetada. Atualmente te-
mos uma boa parte da frota de 
veículos comerciais brasileira 
parada, sem serviço”, finaliza.

Fábio Juliato, gerente de 
Marketing da divisão Automotive 
Aftermarket da Robert Bosch, 
compartilha a expectativa dos 
representantes dos sindicatos, 
que vislumbram um ano “não 
tão negativo” para o setor em 
2016, mas faz ressalvas. “Existe 
a tendência de aquecimento, 
considerando a queda de mais 
de 25% nas vendas de carros 
novos [...] e o aumento da co-
mercialização dos carros usados 
que necessitam manter a ma-
nutenção em dia, seja ela pre-

ventiva ou corretiva. Mas ainda 
neste cenário somos cautelosos, 
pois as indicações econômicas 
apresentam redução do poder 
de consumo da população e 
uma tendência de aumento da  
inadimplência”, avalia.

“Além disso, para 2016, mes-
mo considerando o crescimento 
da frota brasileira, não será pos-
sível para todos os players da 
cadeia de distribuição acompa-
nharem o desenvolvimento do 
segmento. Acredito que haverá 
uma aceleração no processo de 
seleção, no qual somente os mais 
bem preparados sobreviverão a 
esta etapa. Quem não focar na 
eficiência, identificando e agin-
do exatamente conforme sua 
vocação, sob o ponto de vista 
do mercado, ou seja, agregando 
valor ao seu cliente, enfrentará 
sérios desafios. Medidas duras 
terão que ser tomadas com rapi-
dez, a fim de que se adaptem à 
nova dinâmica, em que perdas 
e postergação de ações não po-
dem ser toleradas. A migração de 
volumes e margens já tem sido 
intensa nos últimos anos e, agora, 
com a crise será ainda maior. Mas, 
sobretudo, acreditamos na força 
do mercado automotivo e vamos 
continuar garantindo a nossa pre-
sença através dos melhores par-
ceiros e clientes do mercado”, 
completa Juliato.

Afinal, acreditar num futuro 
menos cinza parece ser essencial 
a todos no setor. Obviamente, 
sem deixar de lado o trabalho 
árduo e a constante preocupação 
com melhoras práticas de gestão 
e desenvolvimento produtivo. 
2016 está apenas começando! 
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A Automechanika Shanghai 2015 – Shanghai 
International Trade Fair for Automotive Parts –, 
que aconteceu de 2 a 5 de dezembro de 2015, 

foi um completo sucesso.

Para acomodar os seus 5.395 expositores vindos de 

39 países e regiões, o que correspondeu a um cresci-

mento da ordem de 10% sobre a mostra de 2014, os 

organizadores da feira optaram por mudar o local do 

evento para o National Exhibition & Convention Center, 

em Shanghai, China, o que permitiu aumentar o espa-

ço em 27%, atingindo o montante de 280.000 m². Um 

recorde entre as Automechanikas fora da Alemanha, e 

a segunda maior feira do mundo no setor automotivo.

E os números não param de impressionar.  A expan-

são da área foi necessária para acomodar os 11 novos 

pavilhões além dos quase 110.000 visitantes vindos 

de 140 países.

Os 10 maiores visitantes que acompanharam a feira 

vieram, por ordem de maior visita, em primeiro lugar 

de Taiwan, seguido de Coréia, Rússia, Malásia, Turquia, 

Iran, Índia, Estados Unidos, Japão e Tailândia.

Entretanto, era possível encontrar compradores 

e profissionais da área do aftermarket automotivo 

vindos de todos os cantos do mundo, ávidos por co-

nhecer os lançamentos, estreitar relacionamentos e  

fechar negócios. 

A Automechanika Shanghai, pela sua importân-

cia e profissionalismo é considerada hoje um marco 

obrigatório de visita para todos os players do setor  

automotivo mundial.

A extensa gama de programas paralelos, palestras, 

apresentações e debates, além dos programas de ins-

trução e treinamento, fazem da Automechanika o local 

ideal para o encontro e a discussão das tendências e 

AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2015

Quebrando recordes e promovendo negócios!

Eventos – Automechanika Shanghai Redação
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dos rumos que o mercado global deverá tomar no novo 
período que se inicia.

Este ano, cinco novos países estiveram presentes 
na Automechanika Shanghai: Equador, Finlândia, Israel, 
Liechtenstein e Marrocos, o que representou um au-
mento de 16%.

Foram registrados também 34 países/regiões 
que retornaram este ano (2015) à mostra: Argentina, 
Austrália, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Estados 
Unidos, entre outros, o que confirma, mais uma vez, a 
importância deste  hub de negócios globais. 

Além disso, o aumento das categorias de produtos 
incluídos nessa mostra acabou atraindo ainda mais 
compradores globais de alto nível. A feira serve à to-
talidade da cadeia da indústria automotiva. Do OE e do Aftermarket, aos setores de Peças e Componentes, 
Reparação e Manutenção, Acessórios e Sintonia, e o recém-adicionado Setor de Eletrônicos e Sistemas.

A Automechanika Shanghai é organizada pela Messe Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd. e pela China National 
Automotive Industry International Corporation (CNAICO). 

A próxima edição já tem data para acontecer: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2016.
Para mais informações acesse www.automechanika-shanghai.com ou www.automechanika.com ou contate 

Messe Frankfurt (HK) Ltd. no telefone +852 2802 7728 /  auto@hongkong.messefrankfurt.com.  
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Unidades

2015 2014 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

DEZ
A

NOV
B

JAN-DEZ
C

DEZ
D

JAN-DEZ
E

A/B A/D C/E

Total 190.472 166.934 2.154.618 307.873 2.881.015 14,1 -38,1 -25,2

Veículos leves 183.718 161.433 2.067.610 291.986 2.718.543 13,8 -37,1 -23,9

Automóveis 163.067 142.790 1.786.956 252.719 2.289.395 14,2 -35,5 -21,9

Comerciais leves 20.651 18.643 280.654 39.267 429.148 10,8 -47,4 -34,6

Caminhões 5.459 4.610 70.226 13.571 134.998 18,4 -59,8 -48,0

Semileves 174 150 2.566 406 2.356 16,0 -57,1 8,9

Leves 1.386 1.357 19.277 3.356 28.624 2,1 -58,7 -32,7

Médios 535 463 6.964 1.160 11.695 15,6 -53,9 -40,5

Semipesados 1.656 1.396 22.917 4.134 45.232 18,6 -59,9 -49,3

Pesados 1.708 1.244 18.502 4.515 47.091 37,3 -62,2 -60,7

Ônibus 1.295 891 16.782 2.316 27.474 45,3 -44,1 -38,9

Mil 
unid.

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

2012 200,4 188,3 229,7 199,5 223,8 281,7 294,2 340,9 234,0 281,7 253,5 286,4 3.014,0

2013 246,9 189,2 233,8 273,1 259,9 262,6 278,1 266,8 250,6 268,0 244,9 286,7 3.060,5

2014 247,8 212,3 201,0 243,6 240,6 216,7 242,2 223,2 244,6 254,5 246,8 307,9 2.881,0

2015 208,1 154,9 196,9 183,8 180,3 179,6 189,9 173,9 167,7 162,1 166,9 190,5 2.154,6

LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Em dezembro, a queda no número de veículos novos licenciados foi ainda mais intensa do que no mês anterior. 
Na comparação com o último mês de 2014, houve decréscimo de 38,1%. A Anfavea divulgou também os números 
consolidados de 2015. Em relação ao ano anterior houve forte retração de 25,2%. O cenário mais negativo ficou 
com os caminhões, cujos licenciamentos recuaram 48% em 2015.

Números do setor automotivo

Números do Setor Redação
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Unidades

2015 2014 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

DEZ
A

NOV
B

JAN-DEZ
C

NOV
D

JAN-DEZ
E

A/B A/D C/E

Total 142.880 175.114 2.429.463 204.029 3.146.386 -18,4 -30,0 -22,8

Veículos leves 139.757 168.719 2.333.903 199.721 2.973.484 -17,2 -30,0 -21,5

Automóveis 126.064 145.184 2.018.954 168.742 2.502.293 -13,2 -25,3 -19,3

Comerciais leves 13.693 23.535 314.949 30.979 471.191 -41,8 -55,8 -33,2

Caminhões 2.582 5.350 74.062 3.704 139.965 -51,7 -30,3 -47,1

Semileves 57 150 1.803 50 2.225 -62,0 14,0 -19,0

Leves 819 1.621 20.129 910 27.875 -49,5 -10,0 -27,8

Médios 138 327 4.345 109 8.291 -57,8 26,6 -47,6

Semipesados 685 1.357 26.848 1.272 50.474 -49,5 -46,1 -46,8

Pesados 883 1.895 20.937 1.363 51.100 -53,4 -35,2 -59,0

Ônibus (Chassis) 541 1.045 21.498 604 32.937 -48,2 -10,4 -34,7

Rodoviário 266 292 5.843 130 5.854 -8,9 104,6 -0,2

Urbano 275 753 15.655 474 27.083 -63,5 -42,0 -42,2

Mil 
unid.

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

2012 210,6 219,1 313,2 266,3 286,2 277,7 301,1 333,2 288,0 324,5 314,7 268,3 3.403,0

2013 292,2 240,6 328,9 352,5 344,6 323,9 316,7 343,6 322,8 322,7 293,2 231,1 3.712,7

2014 237,3 281,6 272,8 277,1 281,4 215,9 252,7 264,6 300,8 293,3 264,8 204,0 3.146,4

2015 205,3 206,4 255,9 220,3 213,8 188,2 224,1 217,8 174,6 205,1 175,1 142,9 2.429,5

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
A queda na produção de autoveículos montados também foi mais acentuada em dezembro de 2015. Na compara-
ção com o mesmo período do ano anterior, houve retração de 30%. Quando se leva em consideração o resultado 
anual, o decréscimo é de 22,8%. Assim como nos licenciamentos, a queda na produção também foi mais intensa 
entre os caminhões: 47,1% a menos do que em 2014.
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Como elevar o padrão do  
seu negócio

Para elevar o padrão do seu negócio é necessário 
sair da mesmice e transformar definitivamente a 
sua empresa em sinônimo de qualidade e bom 

atendimento.
Não há filosofia empresarial que resista sem resul-

tados e não há empresa que resista sem filosofia de 
trabalho, portanto, ter um negócio rentável e manter 
uma equipe alinhada, confiável e comprometida com o 
bom atendimento será sempre um privilégio em qual-
quer lugar do mundo.

Por essa razão, existem negócios mais interessan-
tes e alinhados com a realidade de mercado e outros 
que apenas sobrevivem. Para obter algo diferente é 
necessário fazer algo diferente em vez de ser apenas 
mais um na multidão, afinal, por qual razão os clientes 
deveriam comprar da sua empresa se os preços em 
geral se equivalem?

Eis uma questão intrigante para a qual vale a pena 
investir tempo e reflexão. Depois de 30 anos de ex-
periência com o público, quero compartilhar alguns 
insights que vão ajudá-lo a mudar a maneira de pensar 
a respeito do seu negócio e da sua equipe. Vejamos:

Você não administra mais um Ponto de Venda qual-
quer: você administra um negócio que interage com 
outros negócios, produz renda e empregos, sustenta 
famílias inteiras, gera impostos e promove o crescimen-
to econômico da sua cidade, portanto, deve pensar 
como empreendedor.

Na prática, você pode administrar um negócio que 
concentra um alto volume de dinheiro, mas o lucro de-
pende da eficiência e requer competências que vão 
além de abrir e fechar o caixa todos os dias. Sem uma 

gestão profissionalizada, estratégia convincente e di-
ferencial nos seus produtos e serviços não há negócio 
que resista.

Você não precisa mais de auxiliares, atenden-
tes e telefonistas; esses nomes são convenções es-
tabelecidas pela legislação, sindicatos e planos de  
cargos e salários.

Na prática, o que sua empresa mais precisa é de 
colaboradores alinhados e comprometidos com a filo-
sofia de trabalho adotada para o negócio, não importa 
o cargo ocupado.

É fácil obter comprometimento das pessoas? Claro 
que não, entretanto, isso não deve servir de desculpa 
para não continuar tentando. Os colaboradores são o 
espectro do líder e do seu estilo de liderança e ainda 
há muita gente disponível interessada em mostrar um 
bom trabalho.

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. 
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Você não precisa mais de uma bandeira ou de uma 
marca específica: é importante representar uma ban-
deira ou uma marca de peso? A maioria dos empreen-
dedores, se pudesse, estaria vinculada a grandes mar-
cas, tais como McDonalds, Apple, Burger King, Cacau 
Show, IBM, Montblanc e Natura, porém, isso custa caro.

Na prática, o desprezo ao cliente, produtos de baixa 
qualidade e atendimento mal feito nunca serão com-
pensados por uma companhia de peso, não importa a 
marca que você representa.

Se a marca fizesse tanta diferença assim, o padrão 
de atendimento da maioria não seria aquela lástima 
que estamos acostumados a encontrar. Por essa razão, 
muitas franquias também não resistem ao primeiro ano 
de funcionamento.

O nome ajuda, mas o relacionamento com os em-
pregados, o seu jeito de fazer negócio e a sua maneira 
de tratar os clientes farão toda a diferença.

Você não vende mais um simples produto, serviço 

ou mercadoria: arroz, chá, café, chocolate, livros, rou-
pas e outros itens de consumo estão disponíveis na 
internet ou em qualquer esquina da cidade, portanto, 
ninguém precisa ir até a sua loja para comprar.

Na prática, o que o cliente mais deseja é visual, co-
modidade, cordialidade, bom atendimento, rapidez e 
eficiência. O preço é importante, mas a sua filosofia de 
trabalho com foco no cliente é ainda mais importante.

Se eu fosse o pipoqueiro da escola onde seus filhos 
estudam, seguramente eu teria pipoca de qualidade, 
o melhor atendimento, a embalagem mais atraente, 
a panela mais limpa e o carrinho mais apresentável  
da cidade.

Quer elevar o padrão do seu negócio? As palavras 
de Ken Blanchard, especialista em liderança, são apro-
priadas para encerrar a lição de hoje: o lucro é o aplau-
so que você recebe por cuidar bem de seus clientes e 
criar um ambiente motivador para o seu pessoal.

Pense nisso e empreenda mais e melhor! 
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Seguindo as tendências mundiais, o Grupo Photon marca presença no 

Twitter para que todo o seu conteúdo seja apresentado de forma dinâmica.

Siga nossos Twitters: @automotivo

@grupophoton

@reposicao

Photon na Internet



“Os sonhos são gratuitos, mas 
transformá-los em realidade tem 
um preço”

Você já deve ter parado para pensar várias ve-
zes qual o preço real dos seus sonhos, quanto 
dinheiro você precisa para trocar de carro, fazer 

uma viagem com sua família, comprar sua casa. Enfim, 
realizar seus objetivos. Costumo me perguntar sempre: 
o que estou fazendo, hoje, agora, neste exato momento 
para realizar meu sonho? Devemos sonhar, mas, de 
fato, agir. Como diz a frase: “Os sonhos são gratuitos, 
mas transformá-los em realidade tem um preço”. E há 
outra que gosto muito: “A menor das ações vale muito 
mais do que a maior das intenções”.

Valor financeiro de um bem material, de uma via-
gem, não é o preço real para você adquirir, porém faço 
uma pergunta: quanto você deve trabalhar dedicando 
tempo e esforço para obter suas metas?

Muitas pessoas deixam de sonhar porque seus 
objetivos têm um valor financeiro muito alto e com 
o que ganham não têm como alcançá-los. Mas, este é 
o segredo, o valor de sua dedicação, o preço real de 
um período árduo trabalhando o dia todo, estudando 
à noite, lendo quase de madrugada com os olhos ar-
dendo para melhorar sua graduação e poder crescer na 
empresa, economizando dia a dia para poder guardar 
dinheiro... Essas atitudes fazem tornar realidade aquilo 
que era apenas um “sonho”.

Isso é pagar o preço na vida, tirando o efeito “sorte”, 
que é caso para um em um milhão, não cai nada do 
céu, a não ser chuva... Esforço, dedicação, disciplina, 
tempo são palavras que muitos esqueceram em seus 
vocabulários. Lembro-me das histórias que ouvia de 
meus pais na minha infância, que, para chegar à escola, 
morando no sítio, tinham que caminhar por horas em 
estrada de barro.

A vida era muito difícil, mas, mesmo assim, estuda-
vam, trabalhavam na roça.  Muitos que viveram dessa 
forma se tornaram grandes empresários.

Uma pergunta para pensar: será que hoje as coisas 
não estão fáceis demais? Tudo na mão, ao alcance de 
um toque no celular. Tudo é mais prático, confortá-
vel, mas a vida real é dura, sem pagar o preço não se  
ganha nada...

Vejo muitos jovens vivendo um paradoxo: querem 
uma vida boa, confortável, carros, casa luxuosa, viagens. 
Quanto de fato isso custa? Talvez seja relativamente 
fácil para quem tem pai rico, é só pedir para o pai, 
simples assim... Mas é justo?

Quando esse jovem tiver seu filho, o que irá en-
sinar? (filho quando você quiser algo peça para seu 
pai...) A fórmula para todos é a mesma, trabalhar muito, 
estudar com dedicação, administrar bem seus recursos 
financeiros, ter muita disciplina.

Isso é pagar o preço, esse é o preço de seus sonhos, 
então, calcule quanto custam os seus sonhos e esteja 
disposto a pagar o preço.

Sucesso!

Carlos Felski é consultor empresarial, palestrante e escritor. 
Especializado em Gestão Empresarial, Master em PNL, Líder 
Coaching, Formação e Gerenciamento do Depto. Comercial, possui 
especialização em Marketing pela UFSC, Planejamento Estratégico, 
Comunicação e Formação de Equipes de Alta Performance. www.
palestrasquetransformam.com.br
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Erik Penna é palestrante motivacional, especialista em vendas, 
consultor e autor dos livros “A Divertida Arte de Vender” e “Motivação 
Nota 10”.  Site: www.erikpenna.com.br
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5 atitudes para transformar 
sonhos em realidade

Os fogos estouraram, 2016 começou e já se es-
cuta muitas pessoas falando de sonhos e co-
mentando sobre o desejo de implantar novos 

hábitos na vida. De fato, o calendário tem o poder de 
nos renovar e encher de energia e esperança.

Mas a maioria se esquece que, para que o desejo 
se realize, é fundamental adotar algumas práticas que 
ligarão o sonho à realidade.

Somente imaginar e ainda criar uma meta não basta, 
pois é preciso:

1- PLANEJAMENTO
Meta sem planejamento é uma mera intenção. Muitos 
são os motivos para a falta de planejamento. Lembre-
-se: quem arruma uma boa desculpa abre mão de um 
ótimo resultado.

“Se você falha em planejar, está planejando falhar.” 
(Benjamin Franklin)

2- COMPROMETIMENTO 
Uma pesquisa de uma universidade da Pensilvânia, nos 
Estados Unidos, revelou que apenas 8% das pessoas 
conseguem cumprir a meta desejada.

Quando escrevemos, o desejo sai da mente e vai 
para o papel. O sonho começa a ganhar asas e o enga-
jamento com o propósito aumenta consideravelmente.

3- DISCIPLINA
Não adianta fazer algo apenas quando se está com von-
tade. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, praticar 
o planejamento mesmo quando não se está motivado.

“A disciplina é a mãe do êxito.” (Ésquilo)

4- FOLLOW UP
Toda meta precisa ser monitorada. Este acompanha-
mento periódico faz com que possamos aparar arestas, 
ajustar o rumo e até alterar um sonho que pode ser 
bem relevante no início do ciclo e que, com o tempo, 
passe a ser desinteressante.

“É pensando criticamente a prática de hoje que se 
pode melhorar a próxima prática.” (Paulo Freire)

5- NOVOS HÁBITOS
Dedique um tempo para novos hábitos em 2016. Eles 
se constroem com novas atitudes e estas são reflexos 
de nós. A vida é um espelho, portanto, passe a prestar 
mais atenção nas palavras que você fala, pois são exata-
mente elas que nortearão sua vida e suas ações. Exclua 
algumas palavras negativas do seu dia a dia, tais como:

• QUASE: Quando se diz “quase consegui” é o mesmo 
que “não consegui”. Quase grávida é o mesmo que 
não estar grávida.

• TENTAR: Quando alguém diz “vou tentar”, implicita-
mente diz que é bem provável que não conseguirá.

• PROBLEMA: Procure focar na solução, afinal, os fracos 
têm problemas, já os fortes, solução.

Não reclame sobre a falta de tempo, pois to-
dos nós temos as mesmas 24 horas diárias. Repare 
que sempre temos tempo para o que julgamos  
realmente importante.

Logo cedo, ao acordar, tome uma dose de vitamina 
“O” de Otimismo e vá confiante para dar mais um passo 
ao encontro do seu sonho. Se você achar que ele está 
muito longe, lembre-se que, mesmo que sua caminha-
da seja longa e você tiver que percorrer 100 km, assim 
que der o primeiro passo já não faltarão mais 100 km. 
Que a competição este ano não seja com o outro, mas, 
sim, consigo mesmo.

Por fim, conscientize-se de que receber os aplau-
sos dos outros é muito bom, no entanto, o verdadeiro 
aplauso precisa vir do nosso interior. 

Artigo – Erik Penna 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Índice  

(média 2011=100)
set-15/ 

ago-15 (%)
set-15/ 

set-14 (%) ac. ano (%) jul-15 (%) ago-15 (%) set-15 (%) jul-15 (%) ago-15 (%) set-15 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 856.237 99,17 2,9 -6,3 -1,9 -1,1 -6,0 -6,3 -0,6 -1,3 -1,9 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.208.465 67,45 -3,9 -22,0 -14,5 -13,5 -12,9 -22,0 -13,6 -13,5 -14,5

Capital
Autopeças e acessórios 256.739 101,06 5,4 -1,3 12,4 15,8 -0,6 -1,3 16,4 14,2 12,4

Capital
Concessionárias de veículos 2.269.544 75,22 -5,0 -13,9 -6,2 -3,1 -3,1 -13,9 -5,4 -5,1 -6,2

ABCD
Autopeças e acessórios 44.863 116,17 15,6 23,8 13,0 15,0 14,3 23,8 11,2 11,6 13,0

ABCD
Concessionárias de veículos 330.058 59,73 -0,9 -22,7 -14,8 -16,4 -13,9 -22,7 -13,7 -13,8 -14,8

Araçatuba
Autopeças e acessórios 27.009 110,50 0,6 -12,4 4,2 -1,8 1,3 -12,4 7,7 6,8 4,2

Araçatuba
Concessionárias de veículos 54.701 68,92 2,4 -29,4 -26,3 -32,3 -30,2 -29,4 -25,3 -25,9 -26,3

Araraquara
Autopeças e acessórios 33.222 97,28 10,4 -18,1 -14,6 -20,6 -26,5 -18,1 -12,0 -14,1 -14,6

Araraquara
Concessionárias de veículos 144.020 72,07 3,7 -20,7 -16,0 -19,3 -16,2 -20,7 -15,2 -15,3 -16,0

Bauru
Autopeças e acessórios 44.210 106,16 -2,0 11,6 6,3 6,8 14,5 11,6 4,5 5,7 6,3

Bauru
Concessionárias de veículos 154.574 67,18 -0,4 -23,6 -18,1 -16,7 -16,5 -23,6 -17,4 -17,3 -18,1

Campinas
Autopeças e acessórios 99.677 96,79 0,5 -14,4 -15,8 -15,0 -13,8 -14,4 -16,2 -15,9 -15,8

Campinas
Concessionárias de veículos 589.935 66,59 -2,6 -22,9 -19,8 -18,0 -15,8 -22,9 -19,9 -19,4 -19,8

Guarulhos
Autopeças e acessórios 33.188 83,97 -5,1 -8,1 -12,9 -18,4 -7,7 -8,1 -14,1 -13,4 -12,9

Guarulhos
Concessionárias de veículos 103.494 41,59 -4,7 -53,9 -43,3 -50,3 -46,5 -53,9 -41,2 -41,8 -43,3

Jundiaí
Autopeças e acessórios 37.903 139,47 -1,7 -8,5 -0,1 1,3 -3,4 -8,5 1,7 1,0 -0,1

Jundiaí
Concessionárias de veículos 204.181 62,84 -0,4 -24,1 -17,9 -15,9 -20,9 -24,1 -16,4 -17,0 -17,9

Litoral
Autopeças e acessórios 28.460 91,43 3,5 -3,2 5,8 8,6 -5,0 -3,2 8,9 7,0 5,8

Litoral
Concessionárias de veículos 159.217 54,97 -10,2 -23,7 -20,1 -15,4 -13,8 -23,7 -20,4 -19,6 -20,1

Marília
Autopeças e acessórios 39.487 114,73 -2,6 -6,5 -14,3 -10,6 -4,9 -6,5 -16,7 -15,2 -14,3

Marília
Concessionárias de veículos 67.586 63,36 -6,5 -21,5 -14,1 -18,2 -15,7 -21,5 -12,7 -13,1 -14,1

Osasco
Autopeças e acessórios 18.216 65,54 6,8 -24,9 -3,8 -21,2 -32,0 -24,9 4,6 -0,8 -3,8

Osasco
Concessionárias de veículos 128.334 37,61 -3,0 -55,1 -37,8 -39,7 -42,8 -55,1 -33,8 -35,0 -37,8

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 14.827 75,89 -2,4 -10,8 -18,8 -6,6 -9,7 -10,8 -21,2 -19,8 -18,8 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 65.314 72,44 1,1 -13,5 -14,3 -20,0 -11,2 -13,5 -14,8 -14,4 -14,3

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 84.823 100,90 2,2 -14,0 -10,5 -5,7 -13,1 -14,0 -9,5 -10,0 -10,5 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 318.440 66,68 2,0 -23,3 -16,3 -12,5 -19,9 -23,3 -14,7 -15,4 -16,3

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 41.662 91,94 14,7 24,2 -3,1 -5,4 11,4 24,2 -8,7 -6,4 -3,1 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 148.548 68,91 -2,8 -21,0 -15,4 -14,6 -18,9 -21,0 -14,1 -14,7 -15,4

Sorocaba
Autopeças e acessórios 26.686 91,00 -3,2 -22,9 -8,8 -9,4 -14,8 -22,9 -5,7 -6,9 -8,8

Sorocaba
Concessionárias de veículos 241.913 70,64 -6,2 -23,9 -14,8 -14,7 -13,2 -23,9 -13,6 -13,5 -14,8

Taubaté
Autopeças e acessórios 25.266 86,41 -7,8 -22,6 -10,7 -12,4 -15,0 -22,6 -8,2 -9,1 -10,7

Taubaté
Concessionárias de veículos 228.606 71,39 -12,0 -29,0 -15,5 -15,8 -10,2 -29,0 -14,0 -13,5 -15,5

* A preços de setembro/2015 – valores em R$ mil

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.

Pesquisa (PCCV – setembro de 2015) 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Índice  

(média 2011=100)
set-15/ 

ago-15 (%)
set-15/ 

set-14 (%) ac. ano (%) jul-15 (%) ago-15 (%) set-15 (%) jul-15 (%) ago-15 (%) set-15 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 856.237 99,17 2,9 -6,3 -1,9 -1,1 -6,0 -6,3 -0,6 -1,3 -1,9 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.208.465 67,45 -3,9 -22,0 -14,5 -13,5 -12,9 -22,0 -13,6 -13,5 -14,5

Capital
Autopeças e acessórios 256.739 101,06 5,4 -1,3 12,4 15,8 -0,6 -1,3 16,4 14,2 12,4

Capital
Concessionárias de veículos 2.269.544 75,22 -5,0 -13,9 -6,2 -3,1 -3,1 -13,9 -5,4 -5,1 -6,2

ABCD
Autopeças e acessórios 44.863 116,17 15,6 23,8 13,0 15,0 14,3 23,8 11,2 11,6 13,0

ABCD
Concessionárias de veículos 330.058 59,73 -0,9 -22,7 -14,8 -16,4 -13,9 -22,7 -13,7 -13,8 -14,8

Araçatuba
Autopeças e acessórios 27.009 110,50 0,6 -12,4 4,2 -1,8 1,3 -12,4 7,7 6,8 4,2

Araçatuba
Concessionárias de veículos 54.701 68,92 2,4 -29,4 -26,3 -32,3 -30,2 -29,4 -25,3 -25,9 -26,3

Araraquara
Autopeças e acessórios 33.222 97,28 10,4 -18,1 -14,6 -20,6 -26,5 -18,1 -12,0 -14,1 -14,6

Araraquara
Concessionárias de veículos 144.020 72,07 3,7 -20,7 -16,0 -19,3 -16,2 -20,7 -15,2 -15,3 -16,0

Bauru
Autopeças e acessórios 44.210 106,16 -2,0 11,6 6,3 6,8 14,5 11,6 4,5 5,7 6,3

Bauru
Concessionárias de veículos 154.574 67,18 -0,4 -23,6 -18,1 -16,7 -16,5 -23,6 -17,4 -17,3 -18,1

Campinas
Autopeças e acessórios 99.677 96,79 0,5 -14,4 -15,8 -15,0 -13,8 -14,4 -16,2 -15,9 -15,8

Campinas
Concessionárias de veículos 589.935 66,59 -2,6 -22,9 -19,8 -18,0 -15,8 -22,9 -19,9 -19,4 -19,8

Guarulhos
Autopeças e acessórios 33.188 83,97 -5,1 -8,1 -12,9 -18,4 -7,7 -8,1 -14,1 -13,4 -12,9

Guarulhos
Concessionárias de veículos 103.494 41,59 -4,7 -53,9 -43,3 -50,3 -46,5 -53,9 -41,2 -41,8 -43,3

Jundiaí
Autopeças e acessórios 37.903 139,47 -1,7 -8,5 -0,1 1,3 -3,4 -8,5 1,7 1,0 -0,1

Jundiaí
Concessionárias de veículos 204.181 62,84 -0,4 -24,1 -17,9 -15,9 -20,9 -24,1 -16,4 -17,0 -17,9

Litoral
Autopeças e acessórios 28.460 91,43 3,5 -3,2 5,8 8,6 -5,0 -3,2 8,9 7,0 5,8

Litoral
Concessionárias de veículos 159.217 54,97 -10,2 -23,7 -20,1 -15,4 -13,8 -23,7 -20,4 -19,6 -20,1

Marília
Autopeças e acessórios 39.487 114,73 -2,6 -6,5 -14,3 -10,6 -4,9 -6,5 -16,7 -15,2 -14,3

Marília
Concessionárias de veículos 67.586 63,36 -6,5 -21,5 -14,1 -18,2 -15,7 -21,5 -12,7 -13,1 -14,1

Osasco
Autopeças e acessórios 18.216 65,54 6,8 -24,9 -3,8 -21,2 -32,0 -24,9 4,6 -0,8 -3,8

Osasco
Concessionárias de veículos 128.334 37,61 -3,0 -55,1 -37,8 -39,7 -42,8 -55,1 -33,8 -35,0 -37,8

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 14.827 75,89 -2,4 -10,8 -18,8 -6,6 -9,7 -10,8 -21,2 -19,8 -18,8 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 65.314 72,44 1,1 -13,5 -14,3 -20,0 -11,2 -13,5 -14,8 -14,4 -14,3

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 84.823 100,90 2,2 -14,0 -10,5 -5,7 -13,1 -14,0 -9,5 -10,0 -10,5 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 318.440 66,68 2,0 -23,3 -16,3 -12,5 -19,9 -23,3 -14,7 -15,4 -16,3

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 41.662 91,94 14,7 24,2 -3,1 -5,4 11,4 24,2 -8,7 -6,4 -3,1 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 148.548 68,91 -2,8 -21,0 -15,4 -14,6 -18,9 -21,0 -14,1 -14,7 -15,4

Sorocaba
Autopeças e acessórios 26.686 91,00 -3,2 -22,9 -8,8 -9,4 -14,8 -22,9 -5,7 -6,9 -8,8

Sorocaba
Concessionárias de veículos 241.913 70,64 -6,2 -23,9 -14,8 -14,7 -13,2 -23,9 -13,6 -13,5 -14,8

Taubaté
Autopeças e acessórios 25.266 86,41 -7,8 -22,6 -10,7 -12,4 -15,0 -22,6 -8,2 -9,1 -10,7

Taubaté
Concessionárias de veículos 228.606 71,39 -12,0 -29,0 -15,5 -15,8 -10,2 -29,0 -14,0 -13,5 -15,5

* A preços de setembro/2015 – valores em R$ mil
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Montadoras e autopeças  
na mesma mesa
Por Ingo Pelikan

É preciso mudar a visão do mercado sobre par-
ceria. Por exemplo: para a evolução de toda 
a cadeia automotiva, devemos entender que 

montadoras e autopeças, apesar de terem pontos con-
flitantes, dependem umas das outras. Quanto mais tra-
balham em conjunto, em prol da qualidade, melhor é 
o resultado para o consumidor final. 

Foi justamente esse entendimento que motivou há 
cerca de três anos a realização de reuniões e eventos 
conjuntos entre a Comissão de Qualidade Anfavea e 
Sindipeças, com apoio do IQA, que identificou esta 
necessidade pelo fato de muitos temas serem comuns, 
dos quais alguns complementares, outros conflitantes.

O primeiro objetivo era alinhar os assuntos comuns 
e eliminar conflitos em diversos temas que envolviam 
a qualidade. Esse foi o nosso primeiro grande avanço. 
Antes disso era cada um no seu mundo, com sua inter-
pretação e sua reivindicação. Perdia-se tempo demais. 
Muitas vezes os processos não andavam por conta de 
sua complexidade.

As autopeças discutiam os requisitos específicos 
das montadoras, complementares à norma ISO TS 
16949, mas não chegavam a um claro entendimento 
das recomendações. Hoje, nas reuniões da comissão 
conjunta, o Sindipeças tem a oportunidade de apontar 
onde estão as maiores dificuldades para esclarecimen-
to, considerando que diversos requisitos são similares. 

A relação entre as duas partes já se mostra de maior 
transparência. Quando as autopeças pedem derrogas, 
os desvios em relação aos requisitos específicos das 
montadoras, o setor através desta Comissão consegue 
interpretar o motivo do desvio, sejam elas de processo 
ou sistema, buscando a melhoria contínua do sistema 
da qualidade.

Assim, montadoras e sistemistas discutem aber-
tamente na mesma mesa as necessidades do setor 
e as oportunidades de melhoria. Resultado disso: as 
autopeças podem simplificar os processos e agilizar 

as aplicações. Melhoram-se a qualidade do produto 
e a do processo, e a própria interpretação do sistema  
da qualidade. 

Quanto mais as duas partes trabalham juntas no 
planejamento da qualidade e no entendimento dos re-
quisitos de engenharia, melhor nasce o produto porque 
será melhor interpretado, e menor será o prejuízo para 
o cliente final. O planejamento avançado da qualidade 
é um tema em bastante discussão, o que deve trazer 
mais benefícios.

O IQA trabalha tanto em prol dessas demandas 
assim como das de outras entidades do setor. Aliás, 
parte dos serviços oferecidos pelo Instituto vem das 
demandas apresentadas nessas discussões. Em capa-
citação, exemplo é o desenvolvimento da Formação 
em EQF – Especialista em Qualidade de Fornecedor. 

A nossa grande meta na Comissão Conjunta de 
Qualidade Anfavea e Sindipeças é aprimorar a qua-
lidade dos produtos nacionais para melhorar a sa-
tisfação do consumidor final e, por consequência, 
ter a qualidade made in Brazil reconhecida em todo o 
mundo. Queremos apresentar indicadores que sejam 
comparáveis aos de qualquer país e, assim, alavan-
car as exportações. Portanto, que sigam os trabalhos  
desta boa parceria! 

Ingo Pelikan é presidente 
do IQA – Instituto da 
Qualidade Automotiva
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MAHLE LANÇA FILTRO BLINDAGUA

A Mahle anunciou o lançamento do Filtro Blindagua. 
O produto oferece um duplo estágio de filtração 

de água no diesel, resultando em eficiência superior 
e separando três vezes mais água durante sua vida 
útil. Dessa forma, o filtro acaba sendo mais econô-
mico justamente por proteger o motor e oferecer o 
menor custo por quilômetro rodado ao proporcionar 
menor custo de manutenção com injetores e bom-
bas de combustível. O produto é composto por um 
corpo plástico de alta resistência com reservatório de  
água integrado.

“O Filtro Blindagua supera seus concorrentes no 
quesito eficiência. Nós garantimos que a tecnologia 
desenvolvida pela Mahle faz a filtração da água du-
rante todo o período de vida útil do produto com um 

grau de eficiência acima de 
70%”, afirma Enrison Ladeia, 
gerente de Produto da Mahle 
Metal Leve. Vale destacar ainda 
que o projeto do filtro é fruto 
de seis anos de pesquisa da 
própria engenharia brasileira, 
tendo sido desenvolvido por 
uma equipe 100% nacional. 
“O principal ponto é que de-
senvolvemos aqui no Brasil uma 
tecnologia inovadora e muito con-
fiável, que pode ser aplicada e adaptada a modelos de 
filtros utilizados em outros países. É um novo conceito 
tecnológico que chega ao mercado”, finaliza Ladeia.

5ª CONVENÇÃO NACIONAL DE VENDAS COBREQ É 
REALIZADA EM SÃO PAULO

Foi realizada em Vinhedo, interior de São Paulo, nos 
dias 20, 21 e 22 de janeiro, a 5ª Convenção Nacional 

de Vendas Cobreq. O evento teve como tema “Um 
Salto para o Futuro” e contou com a presença de todo 
o time de vendas IAM e Logística da TMD Friction do 
Brasil, com destaque para os volumes de vendas, para 
o projeto da nova fábrica em Salto e também para  
novos produtos.

Em 2015 as pastilhas e lonas de freio Cobreq tive-
ram incremento de vendas nos três segmentos em 
que atua – veículos leves, pesados e motos. A empresa 
trabalha nesse momento no lançamento de produtos 
para o Aftermarket, o que dará sustentabilidade ao 
crescimento de 2016. “A empresa não poupará esfor-
ços na estratégia de novos projetos a serem realizados 
no ano corrente, com total adesão e apoio de todo 
o time. Ressalte-se que em 2015 foi necessária a re-
adequação de tarefas e o incremento do quadro de 
funcionários visando melhorar os serviços para os clien-

tes”, avalia a companhia, em comunicado divulgado à  
imprensa especializada. 

Durante a 5ª Convenção Nacional de Vendas, os par-
ticipantes visitaram o parque Hopi Hari (foto), onde o 
espírito “equipe” e “superação” foram os principais fo-
cos. Segundo Marcelo Sanches, diretor de Vendas e 
Marketing da TMD na América do Sul, “a equipe está 
ávida por novos desafios e melhora a cada dia seu sin-
cronismo com o grupo”.
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TVH-DINAMICA LANÇA ITENS BEPCO PARA 
MOTORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

A TVH divulgou o lançamento em seu portfólio de 
uma série de peças da Bepco para máquinas agrí-

colas, especialmente itens para motores dos tratores  
das colheitadeiras e colhedoras de cana da marca John 
Deere. “Ampliamos o número de itens para motores 
dos tratores John Deere por meio da Bepco, uma das 
empresas do grupo TVH, localizada na Bélgica. Todas 
de primeira linha, as peças são testadas e aprovadas 
de acordo com os rígidos processos de qualidade da 
Europa”, afirma Paulo Acosta, gerente Comercial da  
TVH-Dinamica, ressaltando que os produtos são comer-
cializados com a marca Bepco.

De acordo com a empresa, o pacote de lançamento 
inclui bielas, bombas de combustível, mais de 20 tipos 
de bronzinas do mancal e de bielas, buchas de biela, 
filtros de óleo e hidráulico, jogo de anéis e de juntas, 
junta da tampa do cabeçote, junta de válvula, junta do 
cárter, válvulas de admissão e escape, virabrequins de 
4 e 6 cilindros, entre outros itens, como anéis de trava 

e vedação, arruela de encosto, bucha do motor, camisa 
do motor, flanges, molas, rolamentos e vedações. “Os 
itens já constam em estoque para pronta entrega e es-
tamos gradativamente ampliando, ainda mais, o núme-
ro de itens com reposições marítimas programadas de 
acordo com a demanda interna e com as solicitações 
de nossos clientes”, completou Acosta.

LUIZ CORRALLO APOSENTA-SE DA DELPHI 
AMÉRICA DO SUL

A Delphi começou o ano de 2016 com novida-
des importantes em seu quadro de direção. A 

empresa anunciou a aposentadoria de Luiz Corrallo, 
até então responsável pelas operações da compa-
nhia na América do Sul. De fato, o executivo irá exer-
cer as funções até o próximo mês de março. Corrallo 
aposenta-se dos cargos de presidente da Delphi para 
América do Sul e de diretor executivo das divisões  
Powertrain e Aftermarket.

“Com extensa experiência em cargos de lideran-
ça, Luiz possui 41 anos de carreira, dos quais 30 foram 
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acumulou inúmeras con-
quistas”, destacou a empresa 
em comunicado divulga-
do à imprensa especializa-
da. A companhia informou 
ainda que Paulo Santos, 
atual diretor executivo da 
Delphi Arquitetura Eletro/
Eletrônica, será o sucessor de Corrallo como respon-
sável pelas operações Delphi América do Sul. Santos 
tem 30 anos de experiência de liderança global na  
indústria automotiva.

Errata
Diferentemente do que foi informado na última 
edição, o correto é TVH-Dinamica Peças Ltda. e seu 
telefone é este: (19) 3045-4250.
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OSRAM APRESENTA NOVOS MODELOS DA LINHA 
AUTOMOTIVA CBI

A alemã Osram aumentou o portfólio da linha Cool 
Blue Intense com o lançamento de três lâmpadas 

halógenas para o mercado automotivo. A CBI, como 
também é chamada, é ideal para os motoristas que gos-
tam de diferenciar o carro com estilo e modernidade. 
As lâmpadas H8, H15 e H16 possuem uma temperatura 
elevada de cor branca azulada de até 4.200k e oferece 
até 20% mais brilho que as tradicionais.

A tonalidade luz branca azulada é certificada pelo 
Inmetro. De acordo com a empresa, a cor assemelha-se 
ao efeito xênon tornando-se uma solução adequada 
para utilização em faróis de vidro transparente. Essa 
cor estimula a concentração de quem dirige, alinhando 
elegância e segurança, informa a Osram. 

A H8 tem filtro U.V. e certificação para uso legal 
nas estradas públicas da Europa. A lâmpada equipa 
os carros: HB20, I30, Tilda e Versa. Já a lâmpada H15 
CBI é indicada para luzes diurnas e equipa a Amarok, 
enquanto a H16 CBI é utilizada para luzes de nevoeiro 
e também é aplicável à Hilux.  
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BOSCH DESENVOLVE PEDAL DE ACELERADOR 
QUE ALERTA MOTORISTA PARA ECONOMIZAR 
COMBUSTÍVEL

A Bosch anunciou o desenvolvimento de uma tec-
nologia de pedal de acelerador ativo, que emite 

uma vibração suave para avisar aos motoristas quando 
eles estão pisando muito fundo. A empresa explica que 
a pressão gerada pelo pé do motorista no acelerador é 
responsável por um quarto do consumo de combus-
tível. Com foco na economia de combustível, o novo 
pedal da Bosch auxilia os motoristas a acelerarem o 
veículo com mais suavidade, o que possibilita reduzir 
o consumo em até 7%, e as emissões de CO2 também 
são proporcionalmente menores.

“O pedal de acelerador ativo da Bosch ajuda a eco-
nomizar combustível e também alerta para situações 

de risco”, afirma Stefan Seiberth, presidente mundial da 
divisão de Gasoline Systems da Robert Bosch GmbH. O 
novo pedal da Bosch também indica, de forma palpável, 
o melhor momento para a mudança de marcha. “O pe-
dal avisa ao motorista quando a curva de economia e 
aceleração se cruzam”, completa Seiberth. Dessa forma, 
se o condutor, ainda assim, quiser acelerar mais antes 
de trocar a marcha, basta aplicar um pouco de pressão 
no pedal.
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NAKATA OFERECE COMPONENTES PARA O ÔNIX

A fabricante de autopeças Nakata divulgou seus 
lançamentos para a linha Ônix da GM. De acor-

do com a empresa, que tem atuação maciça no mer-
cado de reposição automotiva, são oito itens que 
chegam aos consumidores: amortecedores pressu-
rizados HG, bieleta, bomba d’água, disco de freio, 
pastilha de freio, pivô de suspensão, terminal axial e  
terminal de direção.

“A Nakata, com mais de 50 anos de atuação na 
produção de componentes automotivos, desenvolve 
produtos de qualidade seguindo os padrões exigidos 
pelas montadoras. Considerados itens de seguran-
ça, amortecedores, terminais e barras contam com 
a certificação do selo Inmetro”, destacou a empresa, 
em comunicado divulgado à imprensa especializada. 
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A Nakata faz parte da Affinia Automotiva, empresa 
que participa do Programa Carro 100% / Caminhão 
100%, uma iniciativa que visa conscientizar o moto-
rista sobre a importância da manutenção preventiva 
do veículo. Mais informações sobre produtos, aplica-
ções e lançamentos estão disponíveis no site: www.
affinia1.com.br 

MISSÃO EMPRESARIAL DO CONAREM VISITARÁ A 
AUTOMECHANIKA DUBAI 

O Conselho Nacional de Retíficas de Motores 
(Conarem) informou que visitará a Automechanika 

Dubai, feira de reposição automotiva, promovida de 8 
a 10 de maio. O objetivo da Missão Empresarial é per-
mitir que os retificadores tenham a oportunidade de 
conhecer as últimas tendências do setor.

“Os empresários de retíficas de motores de veículos, 
além de se atualizarem sobre as novidades do setor, 
têm a oportunidade de estreitar relacionamento com 
os fabricantes internacionais para concretizarem boas 
parcerias e também com os retificadores de diversas 
regiões”, afirma José Arnaldo Laguna, presidente do 
Conarem. A viagem será feita de 5 a 18 de maio, com 
5 dias em Dubai, que incluem visita à Automechanika 
e City Tour. Há também opcionais disponíveis como 

jantar no deserto, visita a Abu Dhabi, Mundo Ferrari e 
4×4 nas dunas; 5 dias em Tókio, com visita a Takanawa 
Diesel, Autorizada Bosch e City Tour, com visita opcional 
ao Monte Fuji; 4 dias em Osaka, com visita às fábricas 
Yanmar e Toyota e City Tour. Visita opcional a Hiroshima.

José Arnaldo Laguna,  
presidente do Conarem
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NGK TEM NOVAS APLICAÇÕES DE VELAS 
AQUECEDORAS PARA MOTORES CICLO DIESEL

A NGK anunciou o lançamento de cinco aplicações 
de velas aquecedoras para motores ciclo diesel no 

mercado nacional da reposição. Produzidos no Japão, 
os componentes atendem a veículos da Fiat, Hyundai, 
Kia Motors, Mercedes-Benz e Nissan. As novas aplica-
ções podem ser encontradas no site www.ngkntk.com.
br, acessando Linha Automotiva.

Em seu comunicado divulgado à imprensa especia-
lizada, a empresa fez questão de ressaltar que é líder 
global no fornecimento de velas aquecedoras para o 
mercado original, equipando veículos das principais 
montadoras do mundo. “A alta tecnologia dos produtos 
os faz uma referência em qualidade e performance”, diz 
Marcos Mosso, chefe de Marketing da NGK do Brasil.

O componente lançado proporciona partidas rápi-
das e suaves, menor emissão de poluentes, economia 
de combustível e maior durabilidade. A empresa tam-
bém oferece atendimento pelo SAC – 0800 197 112 
– de segunda a sexta, das 8h30 às 18h. 

FRAS-LE ÁSIA É CERTIFICADA NA CHINA PARA 
LONAS E PASTILHAS PARA FREIO

A Unidade da Fras-le na China recebeu uma nova 
certificação de operação conferida pelo GB, órgão 

normalizador oficial do país, que atesta a capacidade 
técnica da empresa brasileira na produção de lonas e 
pastilhas para freio. Após auditoria realizada em outu-
bro, o certificado foi emitido em dezembro de 2015, 
com validade até 2020.

Para obter a certificação, amostras dos materiais 
de fricção e componentes para freios fabricados pela 
Fras-le Ásia foram submetidos a testes e avaliações nos 
quesitos desempenho e qualidade, sendo aprovadas 
em todos eles. O certificado recebido em dezembro 
passado atesta que a produção local está em confor-
midade com os padrões exigidos pelo órgão regulador 
chinês. De acordo com a empresa, o fato representa 

uma garantia à aceitação do mercado e a confiança na 
marca, e passa a valer por mais um período de 5 anos.

A Fras-le Ásia opera desde 2009 na China. Seus 
processos de produção estão alinhados aos mesmos 
padrões das unidades do Brasil e dos Estados Unidos, 
fazendo uso de tecnologia avançada para ter produtos 
certificados internacionalmente e assim atender plena-
mente os requisitos em todos os mercados onde atua, 
informa a companhia brasileira.
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ORIGINAL 
MONTADORAS 

Dayco, líder mundial na fabricação de componentes para transmissão 
de força. Produtos desenvolvidos com alta tecnologia e fornecido 
para as principais montadoras do mundo.

• CORREIAS AUTOMOTIVAS 

• TENSIONADORES E POLIAS 

• CABOS DE IGNIÇÃO

• CILINDROS E ATUADORES HIDRÁULICOS

• KITS DE DISTRIBUIÇÃO

www.dayco.com

Dayco. The original power in motion.

DO MUNDO
NAS PRINCIPAIS
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