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VAMOS EM FRENTE

N
um momento como o que estamos vivendo é preci-

so ter concentração para continuar navegando em 

águas turbulentas. É o melhor jeito de não ficarmos 

paralisados e estarrecidos diante de tanta barbari-

dade que vemos no cenário político. Ainda assim, precisamos 

reagir e cuidar do negócio mais do que nunca. 

Toda a atenção é necessária em época de economia fraca. Tudo 

indica que as perspectivas para 2017 são de uma modesta reto-

mada da atividade econômica com uma expansão estimada em 

1% após dois anos de recessão,  precedido de baixo crescimento, 

mas tudo pode mudar rapidamente para o próximo ano,  depen-

dendo das decisões políticas iminentes e do resultado da votação 

pelo Senado da admissibilidade do processo de impeachment 

da presidente Dilma e do apoio do Congresso ao vice-presidente 

Michel Temer para aprovar medidas necessárias e penosas para colocar a economia no lugar. 

Isto posto, teremos um segundo semestre de muitas incertezas, mas a esperança nos motiva 

a seguir em frente e acreditar num futuro melhor. 

O mercado de reposição tem sido a alternativa mais viável para muitos fabricantes. Com isso, a 

quantidade de marcas e itens tem aumentado substancialmente, o que tornou o bem competi-

tivo. Contudo, o poder de compra do consumidor final preocupa a todos e afeta toda a cadeia. 

Nesta edição, a matéria de capa aborda a disponibilidade de crédito para a cadeia produtiva, 

que sempre foi um ponto delicado para o mercado, apresentando as opções de crédito que 

existem hoje no Brasil para empresas do setor automotivo. 

Também contamos com a participação de Armando Diniz, diretor da DPK. Em entrevista, ele 

fala do momento atual e também da atuação das unidades de negócio da empresa, projetos 

e perspectivas.   

Outro destaque é o aniversário de 25 anos da fábrica da Delphi em Piracicaba, SP, que abriga 

divisões de negócios, como a Powertrain, responsável pela área de gerenciamento de motores, 

e a Soluções em Produtos & Serviços, voltada para o mercado de reposição de peças. 

Espero que aprecie as matérias e fique à vontade para enviar sugestões!

Sua participação é muito importante!

Boa leitura!

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

Revista Mercado Automotivo – 
O quanto a crise política que o 
Brasil tem enfrentado no último 
ano interfere no ambiente de 
negócios do País?
Armando Diniz – As incertezas 
sobre o futuro travam todas as 
expectativas de investimento. 
O mercado fica retraído pelo 
medo do consumo. O aumento 
no desemprego acelera os índi-
ces de inadimplência e é uma 
fórmula difícil de se resolver. 

Os políticos deveriam pensar 

mais em termos de uma nação 

empreendedora do que o poder 

pelo poder! 

A distribuição representa a 
maior parte dos custos de uma 
empresa do setor automotivo? 
Hoje em dia, mesmo com todos 
os avanços, inclusive tecnológi-
cos, distribuir por todo o Brasil 
ainda é uma dificuldade?

A meu ver não são os custos que 
são altos, o sistema fiscal é que 
é muito complexo. Nossos es-
toques possuem mais impostos 
que produtos. Os distribuidores 
não conseguem circular suas 
mercadorias entre os Estados e 
para ter um planejamento efi-
ciente geram um desperdício 
enorme para manter estoques 
excedentes. Aliado a isto, as 
margens que se praticam não 
remuneram todo este capital 

Em entrevista exclusiva à revista Mercado 
Automotivo, Armando Diniz, diretor 
de Negócios da DPK, traça amplos 
diagnósticos a respeito da situação 
que tanto o Brasil quanto o setor 
automotivo enfrentam neste 
momento. Diniz fala também sobre 
os principais desafios que a DPK 
– distribuidora de autopeças, pneus e 
acessórios para as linhas leve, pesada e 
motos – tem ultrapassado para chegar 
com qualidade a todo o Brasil.

Entrevista Redação
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investido. A política fiscal 
dos Estados engessou o livre 
comércio. Me apontem, há 
quanto tempo não surge um 
novo distribuidor, com novas 
tecnologias, com novos siste-
mas de integração de merca-
do? Por outro lado, quantas 
empresas fecharam suas por-
tas? A indústria de reposição 
de autopeças passa por um 
momento crítico.

A DPK é reconhecida por sua 
excelência na logística. Quais 
são os segredos para chegar 
a este estado? E quais são os 
desafios que a empresa ain-
da enfrenta para manter esta 
excelência?
O grupo DPaschoal sempre in-
vestiu em sistemas inovadores 
que garantam uma gestão mo-
derna e eficiente. O último in-
vestimento foi na instalação do 
SAP em toda a companhia, que 
nos garante governança em to-
dos os processos.

A DPK soltou recentemente 
um comunicado a respeito de 
fraudes promovidas na inter-
net. Gostaria que falasse sobre 
o assunto. Esse tipo de golpe 
ainda é comum na internet? O 
que a empresa recomenda a 
seus clientes para garantir sua 
segurança nas compras?
Lançamos apenas um lembrete 
a nossos clientes, com esclare-
cimentos e procedimentos para 
comprar com segurança nos ca-
nais de vendas oficiais e exclu-
sivos da DPK que são KDapeça, 
DPKnet e com nossa equipe de 

vendas. Recomendamos ainda 
que em caso de dúvida entrem 
em contato com nossa central 
de atendimento.

Gostaria que falasse sobre o 
Maxxi Trainning. Como funcio-
na e quais são seus objetivos?
É uma ferramenta poderosa 
para cuidarmos de nossos clien-
tes. O Maxxi Training surgiu há 
quatro anos para suprir uma 
demanda do mercado. A com-
plexidade das tecnologias de 
reparo tem feito com que mui-
tos mecânicos desistam de fazer 
alguns serviços e ele surgiu para 
realizar a atualização técnica e 
aproximar a indústria do técnico 
de serviços automotivos. Outro 
papel importante é o de levar 
as novidades e os lançamentos 
de produtos. O Maxxi Training já 
realizou mais de 70 mil capacita-
ções. Os cursos são modulares e 
realizados em ambiente escolar. 
É interessante também destacar 

que os cursos são realizados 
em todo o Brasil.

O senhor considera que falta 
capacitação ao setor automo-
tivo atualmente?
Não, o que precisamos é pro-
ver a informação correta do 
produto a ser utilizado, ca-
minhos para atualização do 
técnico e um sistema para a 
aquisição de sistema de diag-
nose e ferramental.

Em sua opinião, qual é o im-
pacto que a concorrência 
chinesa causa no mercado 
automotivo brasileiro? Os 

chineses ainda assustam?
No começo sim [assustavam], 
porém as grandes indústrias 
fabricantes também possuem 
plantas na Ásia e elas estão 
trazendo produtos de lá. Isso 
assegura qualidade e compe-
titividade. Portanto, o impacto 
inicial [da concorrência chinesa] 
não se manteve e não houve a 
enxurrada de produtos importa-
dos de outras marcas como que 
se previa.

Atualmente o consumidor bra-
sileiro tem consciência sobre a 
origem dos produtos que com-
pra para o seu veículo? Ou seja, 
ele se preocupa em saber se o 
item é original, se tem garantia?
De uma forma genérica, o con-
sumidor final, em sua maioria, 
não participa da decisão so-
bre a marca da peça que ele 
irá comprar. Esta decisão está 
com o aplicador e este sim está 
preocupado em colocar um  

          As pessoas só voltarão 
a trocar de carro no mesmo 
ritmo de quatro anos 
atrás quando se sentirem 
seguras com relação ao 
mercado de trabalho e o 
sistema de crédito estiver 
oferecendo novamente 
financiamento de mais 
longo prazo e com taxas  
de juros atraentes.
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produto de qualidade garanti-
da, pois se o reparo der algum 
problema ele perderá duas coi-
sas: o cliente e o lucro, pois terá 
que refazer o trabalho.

O Brasil atravessa hoje um mo-
mento delicado. Há setores 
que preferem priorizar o mer-
cado interno e há aqueles que 
se voltam às exportações. O 
senhor considera que a reposi-
ção automotiva deve priorizar  
qual lado?
Aqui temos dois olhares. Sob 
o ponto de vista da indústria 
fabricante de autopeças, creio 
que sim, as exportações são im-
portantes, pois ajudam a manter 
equilibrada a estrutura da em-
presa. O mercado de reposição 

interno não consegue absorver 
toda a queda de vendas que 
as indústrias tiveram com a di-
minuição das vendas de carros 
novos. Para os distribuidores 
de autopeças o momento atual 
não impactou negativamente; 
as pessoas deixaram de trocar 
de carro e estão conservando o 
que têm. 

No início deste ano, alguns es-
pecialistas do setor automotivo 
indicavam que a reposição te-
ria um cenário mais favorável 
em 2016, pois os brasileiros 
estão optando por reformar 
seus veículos ao invés de trocá-
-los. O senhor concorda com  
essa análise?

Sim, é o que estamos vivendo 
hoje. As oficinas especializadas 
e que fazem um bom trabalho 
estão lotadas e até com fila  
de espera. 

Qual é a expectativa da DPK 
para o Brasil em relação aos 
próximos dois anos?
Nossa expectativa é de que não 
haverá muita mudança e que o 
cenário continuará o mesmo. As 
pessoas só voltarão a trocar de 
carro no mesmo ritmo de quatro 
anos atrás quando se sentirem 
seguras com relação ao mer-
cado de trabalho e o sistema 
de crédito estiver oferecendo 
novamente financiamento de 
mais longo prazo e com taxas de  
juros atraentes. 

Entrevista Redação
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A Delphi teve motivos de 
sobra para comemorar o 
fim do primeiro semestre 

de 2016. Na segunda quinzena de 
maio, a empresa celebrou o aniver-
sário de 25 anos de sua fábrica na 
cidade de Piracicaba, no interior de 
São Paulo. A cerimônia contou com 
a presença de diversos convidados, 
entre eles o prefeito do município, 
Gabriel Ferrato.

Numa época em que as taxas de 
desemprego têm apenas aumenta-
do em diversos setores produtivos 
do País, a unidade de Piracicaba 
da Delphi conta atualmente com 
cerca de 900 funcionários. Além 

disso, a planta abriga duas impor-
tantes divisões de negócios do gru-
po: a Powertrain e a Soluções em 
Produtos & Serviços. Enquanto a 
primeira é responsável pela área 
de gerenciamento de motores, a 
segunda atua no mercado de re-
posição de peças automotivas.

A Powertain conta ainda com 
duas unidades de negócios volta-
das à sua atividade principal: a de 
Sistemas Diesel e a de Sistemas 
Gasolina/Etanol/Flex. “Entre os 
produtos manufaturados na fábri-
ca estão componentes que vão 
desde a bomba de combustível 
até os injetores (inclusive Diesel), 

além de sensores, bobina de igni-
ção, coletor de admissão e corpo 
de borboleta para controle do ar 
aspirado pelo motor”, explicou a 
companhia em comunicado à im-
prensa especializada.

Outro motivo de orgulho para a 
empresa também está localizado 
na cidade de Piracicaba. Trata-se 
do Centro Tecnológico da marca no 
Brasil, um dos 15 deste tipo que a 
Delphi possui ao redor do mundo. 
A unidade brasileira está habilita-
da pelo Inmetro para certificação 
de veículos em testes de emis-
sões conforme normas europeias e  
do Mercosul.

Um quarto de século
Fábrica da Delphi em Piracicaba completa 25 anos
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tes quando se faz uso do etanol, 
o qual é aquecido pelo próprio in-
jetor, além de possibilitar partida 
em temperaturas abaixo de zero”, 
explicou a empresa.

Outra marca importante da uni-
dade da Delphi em Piracicaba é 
o fato de a cidade ter abrigado o 
primeiro laboratório de motocicle-
tas do Brasil a ser acreditado pelo 
Inmetro. Dessa forma, a planta 
recebeu a certificação para a rea-
lização de ensaios de veículos de 
duas rodas em seu laboratório de 
testes de emissões. O laboratório 
existe desde 2000 e está localizado 
no Centro Tecnológico da Delphi. 
“Hoje, o centro de testes conta com 
11 categorias de homologação e 
oferece serviços variados – inclusi-
ve para automóveis – para diversas 
montadoras”, aponta a companhia, 
que tem sede em Gillingham, na 
Inglaterra, e oferece serviços de 
suporte ao cliente em mais de  
40 países.

A marca de 25 anos da unidade 
de Piracicaba é ainda mais come-
morada pela Delphi quando se 
leva em consideração a decisão 
recente da companhia de reduzir 
sua presença no Brasil de 11 para 
sete fábricas. A medida envolveu 
a transferência das linhas da plan-
ta de Cotia para Piracicaba, que, 
segundo a companhia, é realiza-
da de forma gradual. Presente no 
Brasil desde 1942, a Delphi busca, 
assim, seguir com seu papel de re-
levância no mercado nacional, ain-
da que, junto a outras empresas, 
esteja enfrentando as fortes con-
sequências da recessão brasileira. 
Atualmente, segundo informações 
da própria companhia, o grupo 
tem mais de 160 mil funcionários 
em 126 localidades espalhadas 
por 33 países. 

time de engenharia local do qual 
nos orgulhamos muito. Este time 
brasileiro é o grande responsável 
pelo desenvolvimento de tecnolo-
gias que equipam carros no mundo 
todo”, completou.

Foi também na unidade de 
Piracicaba que a Delphi celebrou, 
no ano passado, a histórica marca 
de 30 milhões de bicos injetores 
produzidos pela empresa. Como 
salienta a própria companhia, isso 
significa que já foi produzido o 
equivalente a toda a frota de car-
ros da Grande São Paulo, consi-
derando o uso de quatro injetores  
por veículos.

De acordo com a empresa, uma 
das principais qualidades do bico 
injetor produzido por eles está liga-
da à maior economia de combustí-
vel, reduzindo assim a emissão de 
poluentes e requisitando menos 
manutenção. “O injetor aquecido, 
um verdadeiro diferencial tecno-
lógico da Delphi, possui uma tec-
nologia que elimina o ‘tanquinho’ 
de gasolina e proporciona redução 
expressiva de emissões de poluen-

Ao abordar sua unidade voltada 
ao aftermarket na planta do interior 
paulista, a Delphi celebrou os mais 
de 100 anos de experiência que 
tem na área como forma de ofere-
cer “inovações ao mercado original 
e ao mercado de reposição, desen-
volvendo tecnologias que auxiliam 
o consumidor e permitem veículos 
melhores, mais duradouros e mais 
eficientes”. “Em seu portfólio, 
a divisão de aftermarket possui 
mais de 5 mil itens em Produtos 
e Serviços voltados para injeção 
eletrônica, ignição, diesel, climati-
zação & arrefecimento, equipamen-
tos e suspenção e direção, além de 
serviços para as linhas leve e pe-
sada. O centro de distribuição da 
divisão também está localizado na 
fábrica”, completou a companhia.

Também presente no even-
to de aniversário da unidade de 
Piracicaba, Amaury Oliveira, diretor 
executivo da Divisão Aftermarket 
da companhia, destacou o feito da 
empresa. “A Delphi valoriza mui-
to o trabalho realizado pela equi-
pe de Piracicaba. Nós temos um 
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Funcionários da Delphi recebem reconhecimento em evento promovido na fábrica de Piracicaba
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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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Qual a razão de competir?

Este é um dos temas em debate, hoje, em nosso 
país. Qual a importância das leis de mercado na 
construção das relações humanas?

A história mostra que, além de gerar receitas, a com-
petição traz outros benefícios à sociedade. Afinal, para 
ganhar clientela, as empresas procuram fazer melhor, 
mais rapidamente e por menor custo.

Por isso, o capitalismo é responsável pela diversifi-
cação das atividades laborais modernas, pelo aumento 
do conforto e pela elevação da expectativa de vida.

Sim, há patentes de remédios, mas os valores obti-
dos custeiam a pesquisa científica. A concorrência entre 
empresas reduz o número de postos de trabalho? Sim, 
principalmente por conta da revolução tecnológica.

No entanto, esse processo diminui o preço de uma 
ressonância magnética ou de um smartphone, que hoje 
pode ser utilizado para melhorar a vida de um índio 
do Xingu.

Sistemas centralizados, duros, controlados, como 
o soviético, se mostraram incapazes de impulsionar 
o desenvolvimento permanente. A União Soviética se 
desmanchou por causa da obsolescência.

Enfim, a competição estimula a criatividade e de-
mocratiza o acesso a produtos e serviços. Mas os inte-
resses empresariais e sociais não são incompatíveis. 
A busca do lucro não exclui a solidariedade e o desejo 
de cooperar.

Vale lembrar que grandes economias precisam de 
um mercado consumidor forte, capaz de gerar consumo 

e produzir receitas para as empresas. E isso se faz por 
meio da multiplicação de oportunidades. 

Mas como? A construção de pontes de promoção 
social deve ser estabelecida especialmente por meio 
da educação. É ela que habilita as pessoas ao trabalho 
qualificado e aos bons salários.

Portanto, convém deixar de lado as falsas dico-
tomias. É preciso competir, sim, e cooperar para 
que outros atores ingressem no mercado das trocas 
econômicas.

Para isso, é preciso honestidade, transparência, 
bom senso e, sobretudo, disposição para o desen-
volvimento de negócios sustentáveis nas dimensões 
ambiental, humana e econômica. 

Carlos Júlio Redação
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Mudança de perspectiva
Mesmo com inflação e piora na economia, setor de reposição  
pode – e deve – se aproximar do consumidor brasileiro

Apesar das mudanças recentes no rumo da polí-
tica do País, e consequentemente na economia 
brasileira, os últimos índices divulgados pelas 

instituições oficiais indicam que os bons ventos não 
devem soprar tão rápido quanto se esperava. A proje-
ção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) foi ajustada de 7,06% para 7,12%. O que isso sig-
nifica? Que o mercado brasileiro entende que a inflação 
para este ano de 2016 deve piorar na comparação com 
o último índice que fora divulgado.

O IPCA corresponde à inflação como bem conhece-
mos e os cálculos que levaram ao índice de 7,12% fa-
zem parte de uma pesquisa feita frequentemente pelo 
Banco Central brasileiro. Para 2017, os economistas con-
sultados pelo BC mantiveram a projeção de inflação 
em 5,5%, mas estes índices têm sido reajustados para 
cima à medida que o período analisado se aproxima.

Como bem escreveu o repórter Daniel Lima, em 
reportagem publicada na Agência Brasil, uma das fun-
ções do Banco Central é fazer com que a inflação no 
País fique dentro de sua meta, cujo centro atualmen-
te está em 4,5% – bem longe, portanto, das projeções 
atuais. Uma das “armas” utilizadas pelo BC para tentar 
reduzir a inflação é a taxa básica de juros, a Selic. No 
entanto, nesse momento, mexer ainda mais na taxa de 
juros pode gerar justamente o efeito inverso, diante de 
uma sociedade que tem consumido cada vez menos ao 
passo que vê suas dívidas aumentarem cada vez mais.

Para o setor de reparação automotiva especifica-
mente, é preciso atentar-se a esses números a partir 
de uma análise mais ampla, que leve em considera-
ção não apenas os índices em si, mas o que os com-
põem. Dados divulgados recentemente pela Fundação 
Getúlio Vargas indicam que a inflação do mês de maio, 
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medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do 
Instituto Brasileiro de Economia, subiu mais justamen-
te para as famílias com menor renda, ou seja, aquelas 
com 2,5 salários mínimos mensais.

Quando se noticiou (e se percebeu) que o brasileiro 
já não comprava carros novos como fizera até três ou 
quatro anos atrás, alguns analistas apontaram que este 
movimento poderia, até mesmo, incentivar os consu-
midores do País a cuidarem dos automóveis que já 
possuem, sem o objetivo de trocá-lo por um zero qui-
lômetro a curto prazo.

É fato que, se o consumidor não tem condições  
financeiras para trocar seu usado por um carro novo, ele 
irá dedicar seus esforços financeiros na manutenção do 
veículo que já está na sua garagem. Isso, em tese, abre 
oportunidades para o setor de reposição, que poderia 
beneficiar-se de um aumento na demanda por serviços 
e peças para carros usados.

O que se observa pelos números da FGV e do BC, 
no entanto, é que a inflação segue corroendo o orça-
mento de muitas famílias brasileiras. Especialmente 
daquelas cuja renda não é alta. A própria Fundação 
explica que o resultado de maio está atrelado ao  

aumento de preços em três das oito classes de despesa 
que compõem o IPC. São elas Habitação, Comunicação 
e Despesas Diversas. Nesta última “categoria” pode-
mos enquadrar, inclusive, gastos voltados ao veículo 
próprio da família, já que os custos relacionados ao 
lazer, recreação e cuidados pessoais se encaixam em 
outras categorias.

O que os dados mostram é que os integrantes do 
setor de reposição automotiva devem seguir pensando 
em diferenciais para atrair justamente aquelas famílias 
que, “no aperto do mês”, poderiam deixar a repara-
ção do veículo em segundo plano. Cada vez mais são 
necessárias campanhas que ilustrem aos brasileiros 
as consequências que podem surgir da manutenção 
indevida de seu carro.

Para “gastar menos”, o brasileiro muitas vezes re-
corre a produtos de origens duvidosas, provenientes 
de mercados sem a adequada certificação e que, geral-
mente, entram no mercado brasileiro por vias ilegais. 
Ao mostrar à sociedade, de forma geral, que o uso de 
peças não certificadas e de origem duvidosa podem 
causar prejuízos futuros, o setor de reposição ilustra 
ao brasileiro a importância de se confiar nos principais 
entes do mercado.

É importante salientar que há espaço para o setor 
de reposição crescer, especialmente quando levamos 
em consideração que as próprias montadoras reduzi-
ram sensivelmente seu nível de produção. Os últimos 
dados divulgados pela Anfavea (Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores) apontam 
para uma queda de 24,3% na produção de veículos 
automotores no acumulado de janeiro a maio na com-
paração com o mesmo período de 2015.

Dessa forma, o que se vê é a necessidade de se 
“fisgar” o consumidor que ainda está receoso quan-
to ao destino daquela verba (ainda que mínima) que 
sobra ao final do mês. E mais importante do que isso, 
é aumentar a conscientização de que, diante de uma 
urgência, o brasileiro deve buscar sua oficina e seu 
mecânico de confiança e exigir produtos certificados, 
regulamentados e testados pelos principais órgãos do 
País. Isso fortalece o setor de reposição como um todo 
e fideliza o consumidor a diversas pontas da cadeia. 
Se os números oficiais ainda trazem dúvidas ao País, é 
preciso se diferenciar para conquistar as oportunidades 
que costumam surgir em momentos de crise. 

El
vi

s 
P. 

Sa
nt

os

x

w w w. r e v i s t a m e r c a d o a u t o m o t i v o . c o m . b r

19



Fo
to

lia
.c

om

Seja para sair da crise, seja para ampliar os negócios, empresas 
devem ficar atentas em opções de crédito disponíveis

Não é novidade para nin-
guém que a crise financei-
ra que assola não apenas o 

Brasil, mas também o mundo, tem 
contribuído para o fechamento de 
diversas empresas de diferentes 
setores. A dificuldade no acesso 
ao crédito aliada ao aumento dos 
custos trabalhistas e à diminuição 
do consumo de forma geral acabou 
prejudicando significativamente o 
caixa de muitas companhias, algu-
mas delas com décadas de atuação 
no mercado brasileiro.

Diante disso, surge a necessi-
dade de muitas empresas recorre-
rem a fontes de financiamento que 
possam lhes amenizar os efeitos da 
crise, ao menos até que a situação 
no País volte a patamares consi-
derados normais. Mesmo quem 
não enfrenta grandes crises acaba 
recorrendo a alternativas financei-
ras para prover melhorias em seu 
negócio. Seja por meio da compra 
de novos maquinários, da moder-
nização dos processos de produção 
e logística, ampliação dos estoques 

físicos ou até mesmo do aprimo-
ramento profissional dos funcio-
nários, algumas empresas optam 
por novas fontes de crédito para 
diferenciar-se em meio a setores 
tão concorridos.

O cenário não é diferente no 
setor automotivo. Diretamente im-
pactadas pelo momento que o País 
tem atravessado, as companhias de 
diversos elos do setor têm tido dú-
vidas quanto ao momento e o tipo 
certo de investimento que deve 
ser feito de acordo com as dificul-

Financiamentos possíveis
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dades e às necessidades pontuais 
que têm.

Por ser formado, em sua maioria, 
por pequenas empresas de origem 
familiar, o setor de reposição auto-
motiva muitas vezes recorre àquilo 
que os próprios proprietários fa-
riam caso enfrentassem dificulda-
des financeiras no âmbito pessoal. 
Ou seja, tais empresas voltam-se 
ao cheque especial, tido como uma 
solução emergencial diante de pro-
blemas que requerem uma ação rá-
pida, longe de burocracias.

Para lidar com dívidas a serem 
pagas em poucos dias, o cheque 
especial pode até ser uma solu-
ção. No entanto, é extremamente 
necessário levar em consideração 
que os juros desta opção são extre-
mamente altos e que ela só “deve” 
ser utilizada se o pequeno ou micro 
empresário tiver ciência de que sua 
dificuldade financeira requer uma 
solução imediata e que deverá ser 
revertida em pouco tempo.

Os empréstimos também aca-
bam sendo uma solução vista como 
emergencial diante de dificuldades 
financeiras mais graves e de con-
texto mais complexo. Quando se 
recorre aos bancos privados, por 
exemplo, é necessário levar em 
conta que o pequeno empresário 
muito provavelmente terá acesso 
ao crédito de forma mais rápida em 
relação à relativa burocracia que 
enfrentaria se optasse por um ban-
co público. Entretanto, esse tipo de 
negócio envolve juros maiores, que 
se não observados de início com 
muita atenção podem gerar uma 
grande dor de cabeça ao empresá-
rio em poucos meses.

Quando se recorre a um em-
préstimo é preciso levar em con-
sideração a própria flutuação do 
segmento em que atua. Nestes ce-
nários requer-se paciência e estudo 

para averiguar quais deverão ser 
as condições de seu negócio nos 
próximos meses. Caso contrário, 
seu empréstimo vira uma bola de 
neve, que poderá lhe trazer inúme-
ros problemas.

É por isso que muitos especia-
listas recomendam como primeiro 
passo a quem deseja recorrer a 
uma nova fonte de crédito a ela-
boração de um plano de negócios. 
Somente assim será possível ter 
em mente as diversas condições 
que envolverão seu empréstimo, 
tais como: montante necessário 
para a operação, juros envolvidos 
no negócio, tempo que terá que pa-
gar o empréstimo, expectativas so-
bre o seu negócio para os próximos 
meses, dificuldades que poderão 
surgir em meio ao pagamento do 
empréstimo, entre outros. Assim, 
é possível elaborar que você não 
será pego de surpresa caso o ce-
nário mude rapidamente.

O conselho referente ao plano 
de negócios é direcionado não ape-
nas aos pequenos empresários que 
passam por dificuldades financei-
ras, mas também àqueles que de-
sejam ampliar sua capacidade de 
atuação. É por meio do plano de 
negócios que o empresário iden-
tifica quais áreas de sua empresa 
demandam investimentos e de que 
forma aquele novo montante será 
aplicado. Caso contrário, ele corre o 
risco de utilizar o novo crédito para 
“resolver” uma emergência qual-
quer que aparecer no cotidiano 
da empresa desvirtuando assim o 
propósito original do empréstimo e 
gerando dificuldades futuras onde 
antes não havia.

Além disso, é preciso levar em 
conta outros pontos que envolvem 
os empréstimos com instituições 
financeiras. Em primeiro lugar, na 
maioria dos casos, o banco não 

irá cobrir a totalidade do valor so-
licitado. A maioria das linhas de 
financiamento oferecidas geral-
mente chega a 80% ou, no máximo, 
90% do que foi solicitado. Dessa 
forma, é muito importante que o 
pequeno empresário tenha garan-
tido ao menos esse percentual do  
que diz precisar.

É preciso também oferecer ga-
rantias ao banco que lhe concederá 
o empréstimo. Sendo assim, reco-
menda-se que o empresário identi-
fique todas as garantias possíveis a 
serem oferecidas como contrapon-
to ao empréstimo. Quanto mais 
preparado o próprio empresário 
estiver, mais rápido se dará todo o 
processo de empréstimo e libera-
ção de crédito para sua empresa.

OPÇÃO PELO BNDES
Conforme se afirmou anteriormen-
te, muitos empresários optam 
pelos empréstimos provenientes 
de bancos privados para fugir da 
burocracia que pode aparecer nos 
bancos públicos. Apesar disso, é 
preciso considerar uma das princi-
pais vantagens que esta segunda 
opção pode oferecer: juros sensi-
velmente mais baixos.

Uma das modalidades ofereci-
das pelo BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social) é o Cartão BNDES. Antes 
de abordar esta opção de crédi-
to, no entanto, é preciso explicar 
alguns pontos sobre a instituição 
financeira que podem ser desco-
nhecidos de boa parte dos micro 
e pequenos empresários. Devido 
ao investimento e às parcerias do 
BNDES com grandes companhias 
e empreendimentos, criou-se uma 
falsa imagem de que para obter 
apoio do Banco é preciso ter uma 
estrutura gigantesca. Ao contrário.  
O próprio BNDES deixa claro que 
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apoia, de fato, desde grandes 
empreendimentos a pequenos 
negócios, “com foco em investi-
mentos capazes de gerar inclu-
são social, emprego e renda para  
a população”.

“Para isso, [o BNDES] atende 
empresas de todos os portes em 
praticamente todos os setores da 
economia e oferece linhas de cré-
dito inclusive para pessoas físicas 
(caminhoneiros, produtores rurais 
e microempreendedores) e órgãos 
da administração pública (munici-
pal, estadual e federal)”, explica a 
instituição. E é importante desta-
car que não se exige tempo míni-
mo de operação da empresa, mas 
o BNDES não financia alguns itens, 
como, por exemplo, despesas de 
criação e legalização das empresas 
e a compra de terrenos e imóveis.

Para solicitar um financiamento 
do BNDES, o empresário precisa 
estar em dia com as obrigações 
fiscais, tributárias e sociais, apre-
sentar cadastro satisfatório, ter ca-
pacidade de pagamento, dispor de 
garantias suficientes para cobertura 
do risco da operação, não estar em 
regime de recuperação de crédi-
to, atender a legislação relativa à 
importação – no caso de financia-
mento para a importação de máqui-
nas e equipamentos – e cumprir a  
legislação ambiental.

No financiamento, que difere de 
um empréstimo comum, o BNDES 
oferece crédito com longo prazo de 
pagamento e os recursos devem 
ser utilizados para uma finalidade 
específica (capital de giro, compra 
de máquinas, modernização do 
negócio, exportação, etc.). O finan-
ciamento pode ser requisitado di-
retamente ao BNDES ou também 
por meio de instituições financei-
ras credenciadas. De forma geral, 
explica o BNDES, as operações de 

financiamento para a compra de 
máquinas e equipamentos, bem 
como as de projetos de implanta-
ção, modernização e expansão de 
empreendimentos, são feitas indi-
retamente, ou seja, pelas institui-
ções credenciadas.

O Cartão BNDES é um produto 
exclusivo para as micro, pequenas 
e médias empresas. Trata-se de 
um crédito rotativo pré-aprovado 
de até R$ 1 milhão e pagamento 
em até 48 parcelas para a aquisi-
ção de bens, serviços e insumos 
para as empresas. Os bens po-
dem ser adquiridos no Portal de 
Operações do Cartão BNDES, que 
insere novos produtos para serem 
comprados praticamente diaria-
mente. Todas as transações são 
feitas no portal e uma das princi-
pais vantagens é que o comprador  
pode parcelar suas compras em 
parcelas fixas e iguais, podendo 
assim se organizar melhor a médio 
e longo prazos.

O Cartão é uma vantagem para 
o empresário, pois, assim, ele pode 
recorrer ao financiamento de uma 
instituição financeira pública sem 
ter de ficar preso a uma burocracia 
que, por vezes, acaba prejudicando 
a empresa em seus objetivos.

Além disso, o Cartão BNDES 
traz a possibilidade de negócios 
também para os fornecedores. 
Podem ser fornecedores desta mo-
dalidade as empresas fabricantes e 
seus distribuidores. Os fabricantes 
são as empresas de qualquer porte, 
que produzem no País bens e in-
sumos de setores autorizados pelo 
BNDES e necessários às atividades 
das micro, pequenas e médias em-
presas, conforme define o próprio 
Banco. Os distribuidores são em-
presas previamente indicadas por 
fabricantes credenciados.

Uma das principais vantagens 
aos fornecedores é que eles rece-
bem o valor líquido da transação 
30 dias após registrar o número 
da nota fiscal no portal, sem cor-
rer riscos de inadimplências ou de 
comprometimento com o capital  
de giro do negócio. O Cartão 
BNDES, muitas vezes, não é apre-
sentado ou indicado por insti-
tuições financeiras privadas por-
que gera um retorno inferior, mas 
pode ser extremamente útil para 
empresários que desejam inves-
tir, mas não têm capital imediato  
para aquilo.

Seja qual for a opção de crédito 
escolhida pela empresa é sempre 
bom ponderar. Decisões como es-
sas, que podem comprometer o 
orçamento da companhia por um 
bom tempo, devem ser conside-
radas a partir de uma estratégia 
da empresa. Ainda que a compa-
nhia tenha uma estrutura familiar, 
centrada em um único executi-
vo, é importante que este esteja 
aberto para ouvir pessoas próxi-
mas ou até mesmo especialistas 
em crédito que lhe indiquem os  
caminhos possíveis.

Quando se tem de forma clara o 
local em que você quer chegar e as 
possibilidades que tem para atingir 
seus objetivos, é mais fácil conside-
rar os pontos positivos e negativos 
de cada forma de financiamento. 
Seja para sair de um momento di-
fícil, seja para ampliar seu portfólio 
de trabalho, é preciso considerar 
que tipo de financiamento pode 
lhe ajudar, trazendo o mínimo de 
riscos possíveis. Só não vale ficar 
parado, ainda mais num momento 
em que quem permanece inaltera-
do dificilmente conseguirá se sus-
tentar durante a crise e permanecer 
vivo após ela passar. 
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Caminhões puro sangue!
É assim que a Ford chama seus novos caminhões!

o melhor resultado no seu negócio, com a disponi-
bilidade do veículo”.

QUATRO NOVOS CAMINHÕES
A Ford está com quatro novos caminhões que am-
pliam as opções do transportador com foco na robus-
tez e rentabilidade em diferentes tipos de aplicação. 
São eles o Cargo 1419, modelo médio com peso bruto 
total de 14.500 kg, que substitui o Cargo 1319 nessa 
faixa com a adição de 1.500 kg; o Cargo 1519; o Cargo 
3129, e o Cargo 3129 Mixer. A nova Linha Cargo 2017 
vem com aprimoramentos desenvolvidos para otimi-
zar tanto a capacidade de carga como a durabilidade, 
melhorando o desempenho da frota. 

CAMINHÕES MÉDIOS E PESADOS
Com a nova Linha Cargo 2017 – 1419, 1519, 3129 e 

3129 Mixer –, a Ford passa a oferecer 29 opções 
de caminhões, cobrindo desde o segmento de 
semileves ao de extrapesados, uma das mais 
completas do mercado.

“O desenvolvimento dos novos modelos 
Cargo também foi feito em parceria com for-
necedores que são líderes em seus segmen-
tos, garantindo a qualidade dos principais 
componentes dos veículos e do produto fi-
nal”, continua João Filho. São parte desse 
time a Cummins (motores), Eaton (trans-
missões), Meritor (eixo traseiro motriz), 
Racine e Suspensys (suspensões), Maxion 

(chassi) e Master (freios). 

A nova gama de modelos de caminhões Ford, 
por sua maior resistência e rentabilidade,  
  está sendo chamada carinhosamente de  

PURO SANGUE!

Os novos modelos são FORD CARGO 2017, desen-

volvidos no Brasil utilizando a vasta experiência de 

sua engenharia e sua estrutura de testes, e o lança-

mento está centrado em três pilares: produto, serviço 

e relacionamento com os clientes. 

Segundo João Filho, chefe de Engenharia da  

Ford Caminhões, “oferecer o produto certo para cada 

aplicação, com maior capacidade de carga, menor 

consumo de combustível, menos custos de manuten-

ção e mais robustez e durabilidade fazem parte do 

nosso compromisso para que o transportador tenha 

Pesados JaRbas Ávila
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Margem de contribuição, essa 
importante desconhecida
Cálculo de margem da contribuição pode tornar vendas mais 
inteligentes e trazer mais lucro para a empresa

Mais uma vez vamos pedir sua sinceridade 
para responder a uma pergunta: Você sabe 
a margem de contribuição dos produtos ou 

serviços que vende? Se conhece, sabe como ter esse 
dado em mãos ajuda a direcionar vendas e investimen-
tos? Se não sabe, vai descobrir como ter em mãos uma 
informação vital para aumentar seu lucro.

Em qualquer uma das situações, vale a pena conhe-
cer o caso de margem de contribuição contado pelo 
consultor Celso de Souza.

PÃES, BOLOS, DOCES E TORTAS
Celso estava de plantão no atendimento do Sebrae 
quando foi procurado por um jovem dono de padaria. 
Ele vinha com dúvidas bem específicas, o que sempre 
ajuda a dar um atendimento mais eficiente.

“De imediato notei a ansiedade do seu Manoel, 
pois já me fez algumas perguntas:

– Qual o preço ideal a ser cobrado?
– Qual o impacto no lucro se diminuísse ou aumen-

tasse em 10% o preço de todos os meus produtos?

– Qual o mínimo que a panificadora deve vender?

Primeiramente tive que conter esse ímpeto porque 

ele poderia confundir tudo o que eu fosse explicar, 

porque pude reparar que ele era diferente de muitos 

outros que já atendi, uma vez que possuía bom conhe-

cimento sobre o tema.”

Para organizar o atendimento, Celso fez uma per-

gunta que, por experiência, ele sabia que ia direcionar 

a conversa:

“Qual é a margem de contribuição de cada produto?”

O rapaz foi pego de surpresa, não sabia respon-

der. Era a deixa que Celso esperava para começar 

uma orientação ao mesmo tempo esclarecedora e 

provocativa.

“A Margem de Contribuição é aquele valor que você 

efetivamente recebe por cada venda. Pense: Você ven-

deu, por exemplo, 50 pãezinhos. Digamos que você 

tenha vendido cada unidade por R$ 0,30, ou seja, to-

dos os 50 pães lhe renderam R$ 15,00. Você ganhou 

R$ 15,00, certo?”

Fotolia.com
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Nessa hora o jovem empreendedor demonstrou 
que estava bem preparado para conversar e não aceitar 
qualquer orientação como verdade absoluta.

“Errado! Na verdade certo, mas errado! Destes 
quinze reais, parte do dinheiro já não é mais meu.”

Ele pegou uma caneta e colocou no papel  
suas contas.

Custo com ingredientes, água e energia = R$ 5,00
Impostos (10%) = R$ 1,50
Taxa operadora de cartão = R$ 0,60
Margem de Contribuição = R$ 7,90 = R$ 15,00 (da ven-
da dos pães) – R$ 5,00 (Custo de Produção) – R$ 1,50 
(Impostos) – R$ 0,60 (Taxa de cartão) = R$ 7,90.

Era exatamente a deixa que Celso aguardava para 
dar base e praticidade à sua orientação.

LUCRO BRUTO X LUCRO LÍQUIDO
O consultor começou explicando que margem de con-
tribuição não deve ser confundida com o lucro líquido.

“Margem de Contribuição é aquele valor que você 
efetivamente recebe, ou seja, o seu preço de venda, 
ou faturamento, menos todos os gastos variáveis. É o 
seu lucro bruto.”

A explicação mais confundiu do que esclare-
ceu. Celso utilizou o exemplo dos pães para deixar  
mais claro.

“O percentual da margem de contribuição é o quan-
to esta representa em relação ao seu faturamento ou 
ao seu preço de venda. Exemplo: Digamos que sua 
padaria fature R$ 30.000,00 por mês e tenha uma des-
pesa fixa de R$ 10.000,00 ao mês. Isso significa que a 
despesa fixa representa 33% de todos os seus ganhos. 
Da mesma maneira, se você pagar mais R$ 3.000,00 
de impostos, significa que a despesa com impostos 
representa 10% do faturamento.”

“Até aí tudo bem...” continuou Celso:
“Para saber o percentual da margem de contribuição 

a lógica é exatamente a mesma. Nós temos a seguinte 
situação, de acordo com a venda de nossos 50 pães:

Venda: R$ 15,00
Custo da produção: R$ 5,00
Impostos: R$ 1,50

Taxas do cartão: R$ 0,60
Margem de contribuição: R$ 7,90.

E agora, como calculamos o percentual da Margem 
de Contribuição?

Basta dividir R$ 7,90 por R$ 15,00!  Ou seja, dividin-
do a margem pelo faturamento chegamos a um valor 
arredondado de 53%.

Isto significa que a margem de contribuição repre-
senta 53% de tudo o que você vendeu.”

“Ok, mas essa porcentagem eu uso onde?”, pergun-
tou de forma bem objetiva o empreendedor.

A resposta de Celso deixou o moço entusiasmado 
com o universo de possibilidades que se abriu.

VENDAS E INVESTIMENTOS INTELIGENTES
O consultor explicou que ele deveria calcular a margem 
de contribuição de todos os produtos de sua padaria 
para reduzir custos e melhorar as vendas:

“Por exemplo, você pode descobrir que a margem 
de contribuição dos bolos e doces é maior do que a 
de pães. Uma informação como essa serve para criar 
estratégias que estimulem a venda dos produtos da 
confeitaria sem comprometer a venda dos pães. Ou 
seja, encontrar alternativas de vendas para aumentar 
o lucro da empresa.”

O jovem empreendedor saiu da consultoria con-
fiante de que havia encontrado conhecimentos que 
trariam mais inteligência para a maneira como ele fazia 
a gestão de seu comércio.

Diante da boa vontade e disposição do cliente, o 
consultor Celso de Souza aproveitou o tempo que res-
tava da consultoria para dar dicas de como aumentar a 
margem de contribuição.

• Negocie mais com os seus fornecedores para 
reduzir ao máximo os custos variáveis dos  
produtos vendidos;

• Busque mais orientações sobre o seu 
enquadramento tributário para, se  
possível, diminuir o valor das despesas  
variáveis com impostos;

• Avalie como está sendo administrada e 
funcionando a sua empresa, e, com isso, busque 
cada vez mais gastar menos com despesas fixas. 

Artigo publicado no Portal Papo de Especialistas Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).  
Confira mais em http://www.papodeespecialistas.sebrae.com.br/ 
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Escola dos campeões – 5 práticas 
do FC Barcelona

Estive na Espanha para um estudo in loco sobre 
a gestão vencedora do FC Barcelona e, assim, 
identificar como as empresas brasileiras pode-

riam colocar algumas dessas ações em prática, para 
crescer e potencializar os resultados.

Uma gestão vencedora consegue prêmios e títulos. 
No FC Barcelona, chegar ao topo e se manter lá tem 
sido algo corriqueiro, pois o clube já possui 5 títulos 
da Liga da Europa, conquistou 3 vezes o campeona-
to Mundial da Fifa, detém 27 títulos da Copa do Rei 
e se consagrou 23 vezes campeão da Liga Espanhola  
de futebol.

Além disso, está entre os mais valiosos clubes do 
planeta, tem a maior torcida da Europa, com cerca de 
58 milhões de torcedores naquele continente, é o clube 
com maior número de seguidores nas redes sociais e, 
ainda, o que mais cede jogadores do seu elenco para 
as seleções nacionais.

Um clube que coleciona tantas conquistas tem mui-
to a nos ensinar. Destaco a seguir 5 práticas campeãs 
que todas as empresas poderiam adotar:

1) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Você já parou para pensar qual é o mercado da sua 
organização? Onde estão seus clientes? Quais são seus 
verdadeiros concorrentes?

O Barça, como é carinhosamente chamado por par-
te de seus torcedores, já parou para pensar qual é o 
seu mercado. Inicialmente, o planejamento era foca-
do para ganhar um jogo ou um campeonato, ou seja, 
um mercado restrito e de curto prazo. Uma evolução 
foi percebida quando os comandantes decidiram que 
precisavam pensar o clube como um negócio, com um 
olhar de médio prazo. Houve uma nova evolução que 
determinou o posicionamento do clube e, a partir daí, 
estabeleceram um planejamento estratégico para atuar 
no mercado do entretenimento. E isso muda tudo! Por 
exemplo: o Circo de Soleil passou a ser encarado como 
um concorrente e, mais que torcedores, o Barça tem fãs.

Pensando no mercado do entretenimento, elabora-
ram ações para atrair clientes e contatos que criassem 
uma experiência diferenciada com a marca. Para se ter 
uma ideia disso, as visitas pelo estádio e ao museu do 
clube no Camp Nou foram responsáveis por uma re-
ceita de 30 milhões de euros em 2015, a terceira maior 
fonte de rendimentos do clube.

2) CULTURA ORGANIZACIONAL – RH
A cultura organizacional de uma entidade orienta o 
comportamento de quem está inserido nesse contex-
to e é fiel a seus valores, crenças e hábitos. Baseado 
nisso, consegue recrutar, selecionar e integrar grandes 
profissionais das mais diferentes funções e localidades, 
dentro e fora do campo.

3) MERITOCRACIA – PRODUTIVIDADE
Como reter talentos num mercado tão competitivo? 
É preciso mapear as competências e a meritocracia e, 
neste clube, isso tem sido um fator determinante para 
o sucesso. Para se ter uma ideia, até os contratos do 
trio MSN (Messi, Suarez e Neymar) são baseados na 
meritocracia, estão atrelados à produtividade de cada 
um e nos resultados que o grupo obtiver na temporada. 
Isso significa que o número de partidas que o jogador 
faz e os títulos que conquista durante o ano influenciam 
e alteram consideravelmente a sua remuneração.

4) TREINAMENTO
No FC Barcelona, treinamento é algo muito sério, pois 
ele é considerado uma ferramenta de desenvolvimen-
to, e não apenas um ato de correção. Vale o exemplo 
do próprio jogador Leonel Messi, eleito várias vezes 
como o melhor do mundo. Mesmo com tamanho re-
conhecimento e atitudes geniais no campo, ele treina 
muito, aliás, se hoje mesmo não estiver jogando, fatal-
mente estará treinando. Ora bolas, então, se o melhor 
do mundo treina várias vezes numa semana, por que 
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alguns profissionais acham que não precisam se qua-
lificar continuamente?

5) GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
Olhando o organograma do clube Barcelona, você não 
encontrará o RH alocado em nenhuma área específica. 
Sabe por quê? Na verdade, ele atua em todas as áreas 
de forma estratégica e decisiva. Aliás, não é qualquer 
jogador, por melhor que seja, que poderá ser contra-
tado pelo Barça, pois jogar muito bem é apenas um 
dos requisitos.

O clube está sempre atento quando o assunto é 
sucessão. Lembram-se quando o brasileiro Ronaldinho 
Gaúcho era o astro do time? O Messi, como coadju-
vante, já estava sendo preparado. Agora, quando o 
Messi está no auge podendo entrar em declínio a qual-
quer momento, o Neymar, possível sucessor, já está  
sendo preparado.

Para finalizar, tenha como lema: mais que um clube, 
o Barça se preocupa com a comunidade local, a socie-

dade e é uma organização que participa da vida das 
pessoas. Por tudo isso, desperta tamanha paixão e não 
possui simplesmente torcedores, mas, sim, verdadei-
ros fãs por todo o mundo. 
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Trabalhar menos  
para produzir mais

Para produzir mais é preciso trabalhar menos, 
afirmou Domenico De Masi, sociólogo italiano, 
em seu livro O ócio criativo, um best seller digno 

de leitura e reflexão. Na contramão dessa afirmativa, 
quem não trabalha não come, diz o dito popular, então, 
para onde correr?

Até há pouco tempo, a filosofia católica sempre car-
regava o fardo bíblico de que “o trabalho é o castigo 
do homem”. Está no livro do Gênesis, capítulo 3, ver-
sículos 16 a 20: tirarás dela o sustento com trabalhos 
penosos todos os dias da tua vida…

A partir do século 16, a filosofia protestante alte-
rou essa máxima com a influência do alemão Martinho 
Lutero e a visão do francês João Calvino, ambos teólo-
gos e reformadores do pensamento bíblico, nocivo até 
certo ponto, para a humanidade. Se o trabalho fosse 
o castigo do homem, poderia ser visto como algo esti-
mulante, motivador e digno de orgulho?

Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante, en-
tendeu o trabalho como a base e a chave da vida e, 
para ele, a profissão resultava de uma vocação, sendo 
o trabalho o caminho religioso para a salvação, visto, 
portanto, como virtude.

Max Weber se aprofundou na questão. Ele associou 
a ética protestante ao que chamou de espírito do capi-
talismo. Para o Protestantismo, a perda de tempo é o 
primeiro e o principal de todos os pecados, portanto, 
toda hora perdida no trabalho redunda em perda de 
trabalho para a completa glorificação de Deus.

Weber entendeu que o modo de vida que melhor 
serve a Deus está no cumprimento do trabalho por livre 
e espontânea vontade, porém imposto aos indivíduos 
por sua posição no mundo. Assim, ele definiu que a 
mais poderosa alavanca, que ele chamou de espírito 
do capitalismo, residia nessa avaliação religiosa do 
trabalho no mundo.

Toda a evolução do pensamento econômico e a 
prosperidade dos Estados Unidos ocorreu com base 

na ética protestante e no espírito do capitalismo, uma 
vez que os imigrantes eram, na maioria, de famílias 
inglesas, irlandesas, holandesas, escocesas, em geral, 
de formação protestante.

A partir do século 18, com o advento da Revolução 
Industrial, os economistas Adam Smith e David Ricardo 
conceberam o trabalho humano apenas por sua utilida-
de exterior, não por seu entrosamento com o homem, 
algo que não se sustentou, afinal, está devidamente 
comprovado que o ser humano é indissociável.

Eles dissociaram o operário do ser humano criando 
uma imagem do homem que viria a ser conhecida como 
o Homo Economicus. Smith, particularmente, posicio-
nava-se a favor da divisão do homem em camadas e 
posições. E então tudo se transformou, de maneira que 
a sociedade demorou para aprender a lidar com isso.

História é história, mas o que isso tem a ver com 
você? Penso que é impossível atingir o estado de feli-
cidade plena, em qualquer fase da vida, encarando o 
trabalho apenas como algo necessário para a sobrevi-
vência e algo difícil de se livrar.

Da mesma forma, penso que é impossível ser feliz 
fazendo da vida o trabalho e do trabalho toda a sua 
vida. Nesse sentido, a separação do que é trabalho 
e do que é vida fora do trabalho faz toda diferença, 
entretanto, uma minoria consegue enxergar o trabalho 
e a vida dessa forma.

A maioria tenta justificar que o envolvimento pro-
fundo com o trabalho é suficiente para compensar a 
ausência do tempo com a família e com os amigos, 
então, tudo se perde. Como diria Margarita Tartakovsky, 
escritora, “produtividade não tem a ver com ser burro 
de carga, manter-se ocupado ou varar noites… Tem 
mais a ver com prioridades, planejamento e proteger 
seu tempo com unhas e dentes”.

Viver com produtividade produz resultados extra-
ordinários, portanto, deve haver algo mais significa-
tivo por trás do simples ato de trabalhar. Na prática, 
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deve haver sentido de contribuição e de realização. 
Se apenas trabalho duro fosse sinônimo de riqueza, a 
maioria das pessoas ricas não teria acumulado fortuna 
ao longo da vida.

Por essas e outras razões, o foco produz mais efeitos 
positivos do que o trabalho duro. Ao pensar com inteli-
gência e dar importância ao que realmente faz sentido 
na vida e no trabalho, tende-se a eliminar tudo aquilo 
que reduz a produtividade.

Para trabalhar menos e produzir mais, você deve 
aprender a dizer “não”, a lidar com o caos, a melho-
rar seus hábitos de saúde e, principalmente, a fugir 
dos ambientes que não apoiam os seus objetivos. De 
acordo com Gary Keller e Jay Papasan, autores do best 
seller A única coisa, esses são os quatro principais la-
drões de produtividade.

Para ser mais específico ainda e produzir mais, você 
deve obter a resposta mais próxima possível para a 
seguinte pergunta: qual é a única coisa que posso fazer 
de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil 
ou desnecessário?

Por fim, não existe nada mais improdutivo do que 
trabalhar em algo que não agrega valor nem traz senti-
do para a vida. Foco também se resume a decidir sobre 
quais coisas você não vai fazer, ou seja, tem a ver com 
escolhas melhores.

Pense nisso para trabalhar menos, produzir mais e 
se tornar bem mais feliz!

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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Orientações precisas
Livro escrito por jornalista aborda soluções para 
ganhar mais, gastar menos e investir melhor

Num momento em que muito se discute a iden-
tidade feminina e o apoderamento da mulher 
diante de uma sociedade tão competitiva, um 

livro recém-lançado busca jogar luz em um tema ainda 
pouco explorado: o empreendedorismo feminino e a 
relação da mulher com investimentos e temas afins.

Em sua obra Ganhar, Gastar e Investir – O Livro do 

Dinheiro para Mulheres (Editora Sextante, R$ 40, 256 pá-
ginas), a jornalista Cynthia de Almeida trabalha com 
uma equação que, segundo ela, é o desejo de todas 
as mulheres: ganhar mais, gastar menos (e melhor) e 
investir com inteligência.

Com linguagem acessível e muito bem fundamen-
tada, Cynthia destaca que o dinheiro – não somente 
para as mulheres – deve ser sinônimo de liberdade. 
No entanto, aponta, somente uma mudança de atitude 
levará a uma vida mais livre e confortável. A jornalista, 
que já foi diretora de redação de diversas publicações 
no País, atualmente escreve sobre carreira e lideran-
ças femininas em uma revista e um portal voltado ao 
público feminino.

Com sua experiência nestes temas, Cynthia perce-
beu que a relação com o dinheiro é complexa e nem 
sempre racional. Em sua obra, a autora identifica com-
portamentos que, muitas vezes, se repetem na figura 
feminina e aborda conceito que, infelizmente, trazem 

mais dificuldades às mulheres que aos homens no mer-
cado de trabalho ou na sociedade.

“Quando sento com as mulheres para conversar 
sobre a vida financeira delas, invariavelmente escuto 
uma ou mais das seguintes frases: ‘Ah, eu ganho muito 
pouco’, ‘Eu gasto demais’ ou ‘Eu não sei investir’. Bom, 
aqui vai a má notícia: o problema não é nem uma coisa 
nem outra, e nem a terceira. São todas elas juntas. E en-
quanto você não tomar consciência disso não vai achar 
a solução para suas dificuldades”, explica a jornalista.

Ela aborda, por exemplo, que a situação para as 
mulheres atualmente não é nada animadora. De acordo 
com ela, por isso se torna extremamente necessário 
falar sobre essas três ações – ganhar, gastar e inves-
tir – e sobre como elas se relacionam. “Comparadas 
aos homens, as mulheres ganham menos, gastam mais 
(em especial se levarmos em consideração o tempo 
e a energia que despendem cuidando dos outros) e 
investem menos e pior. Para dificultar, ainda há um 
tabu enorme em falar sobre dinheiro, mesmo entre 
o círculo mais íntimo de amizades, e o assunto acaba 
ficando rodeado de mitos, mentiras e pensamentos 
mágicos”, completa.

Um dos principais méritos do livro de Cynthia é 
se debruçar especificamente sobre um público. Pode 
parecer algo sem importância, mas é necessário consi-
derar que a grande maioria dos livros de planejamento 
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pessoal publicados no Brasil ainda são voltados sim-
plesmente ao público masculino. O principal problema 
desse tipo de publicação é que, muitas vezes, eles 
desconsideram o aspecto pessoal e social que difere 
– e muito – o cotidiano de homens e mulheres. Não se 
trata de fazer um juízo de valores, e sim de entender 
que há diferenças básicas entre o dia a dia e as pres-
sões que são enfrentadas tanto por homens quanto 
por mulheres.

A leitura, no entanto, é sim válida para os homens. 
Afinal, a autora busca desmistificar algumas verdades 
tidas como universais em relação ao planejamento pes-
soal e profissional. Por exemplo, indica a jornalista, a 
nossa relação com o dinheiro não é meramente racional 
e orientada por uma planilha. É por isso que, diversas 
vezes, iniciamos uma planilha de gastos e com o tempo 
a deixamos de lado. “Há pessoas [...] que fazem contro-
le de gastos há anos, possuem as melhores planilhas 
do planeta e isso não as ajudou a mudar sua forma de 
ganhar, gastar e investir. São tão desorientadas quanto 
qualquer uma que nunca tenha tomado nota de um 
único real gasto. Há aquelas que anotam centavos e 
perdem a visão do todo. Há as que registram o impor-
tante e constroem uma boa perspectiva geral. O que de 
fato faz diferença não é a planilha (embora ela seja uma 
ferramenta útil), e sim o modelo mental”, completa.

Voltando-se novamente ao público feminino, a au-
tora busca abordar chaves para que as leitoras possam 
desenvolver seu modelo mental relacionado aos três 
verbos do livro. Sua intenção, além de trabalhar com 
a parte prática das ações, é lidar também com o reper-
tório de lembranças e referências afetivas de cada um 
ligadas ao ato de ganhar e gastar.

“Nossa história sobre o dinheiro pode gerar con-
forto, medo, confiança ou desconfiança. A ausência 
de dinheiro pode nos motivar, e sua abundância, nos 
enfraquecer. Ou vice-versa. O importante é saber reco-
nhecer as suas memórias e entender como elas podem 
ter influenciado a forma como você lida hoje com os 
ganhos, os gastos e os investimentos”, afirma a autora.

Além de abordar tais aspectos teóricos, aliados a 
exercícios práticos, a jornalista também traz histórias 
que ilustram com perfeição as principais dificuldades 
encontradas pelas mulheres no que diz respeito a 
ganhar mais, gastar menos e investir melhor. Se você 
ainda tem dúvidas sobre a validade da leitura ou não 
do livro, vale citar a declaração de Luiza Trajano, presi-
dente do Magazine Luiza, a respeito da autora. “Denise 
é uma mulher competente, experiente, com uma ca-
pacidade ímpar de se relacionar e sabe muito bem 
compartilhar seus conhecimentos”, destacou Trajano, 
uma das empreendedoras brasileiras mais bem suce-
didas da atualidade. 

VOCÊ JÁ CUIDOU DO SEU
DINHEIRO HOJE?
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Qualidade em toda  
a cadeia não pode cair

Não existe mercado que resista à falta de qua-
lidade. Todos os elos da cadeia automotiva 
precisam ter consciência da importância da 

preservação desse fator em seus produtos e processos 
na sua rotina, mas ainda mais em tempos de extrema 
dificuldade como o atual. Afetadas pela instabilidade 
econômica, empresas brasileiras (indústria, comércio e 
serviços) cortam pessoas aqui e reduzem treinamentos 
ali enquanto outros mercados operam a todo vapor e 
avançam a braçadas na chamada competição global. 

O setor precisa aumentar os esforços para que, em 
hipótese alguma, a qualidade de nossa indústria seja 
prejudicada, mas mantida e aperfeiçoada mesmo em 
momentos de baixa, afinal o mercado global de veí-
culos não espera, mas responde às nossas chamadas, 
exigindo cada vez mais melhores pessoas, produtos 
e processos. Por aqui, as máquinas continuam funcio-
nando e talvez precisem rodar em outra velocidade, 
mas devem rodar!

Hoje, empresas com capacidade de exportação 
conseguem realizar negócios muito em função da qua-
lidade. Por mais que sejam inevitáveis algumas ade-
quações nos quadros de mão de obra, as indústrias 
precisam investir nesse período também. Adequações 
de pessoas fazem parte das estratégias de cada em-
presa em momento de crise, mas é importante que 
os quadros continuem sendo qualificados com novos 
treinamentos para que saibam competir no mercado 
global, acompanhar avanços tecnológicos e estejam 
preparados para a retomada. 

Vamos fazer um exercício de olhar adiante. Na reto-
mada do crescimento, postos de trabalho possivelmen-
te precisarão ser preenchidos. Certamente não será 
tarefa das mais fáceis. Até as empresas conseguirem 

atrair de volta profissionais especializados, que hoje já 
migram para outras indústrias ou atividades, e montar 
equipes com as expertises e os conhecimentos requeri-
dos, os prejuízos provavelmente serão maiores do que 
os ganhos, isto se a velocidade permitir.

Neste momento, a qualidade também deverá estar 
acoplada à mão de obra. Fala-se muito da qualidade 
do produto, do processo e do serviço, deixando um 
pouco de lado a qualidade das pessoas. Fato é que 
o setor automotivo como ciência exata em produtos 
precisa de profissionais 100% conectados ao modelo de 
gestão. Pouco adianta dispor de produtos e processos  
ideais se não houver pessoas qualificadas para executar  
as operações.

Hoje as indústrias brasileiras buscam ganhos de 
competitividade e produtividade para aumentar 
suas oportunidades de exportação, além de atender 
o mercado local. Para competirem no mercado glo-
bal de veículos, todos precisam oferecer produtos 
que sejam compatíveis com os produtos e as tec-
nologias que são desenvolvidos lá fora. Precisam 
oferecer produtos globais. Para tanto, o caminho é 
conhecido: aprimorar a qualidade, visando padrões 
internacionais de excelência, para conquistar maior  
reconhecimento global. 

É inquestionável que avanços na produtividade e 
na competitividade estão diretamente ligados à qua-
lificação das pessoas assim como ao aprimoramento 
de processos e produtos. Investindo em treinamen-
tos, as indústrias crescerão em qualidade e passarão 
a ser mais competitivas neste acirrado mercado. Esses 
e outros assuntos serão discutidos durante o 4º Fórum 
IQA da Qualidade Automotiva, que acontece dia 19 de 
setembro, em São Paulo. Rumo aos trabalhos! 

Ingo Pelikan é presidente e Sérgio Fabiano é gerente de Serviços Automotivos do IQA – Instituto da Qualidade Automotiva.

IQA ingo Pelikan 
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Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Importante ressaltar que o licenciamento de autoveículos novos registrou, em maio, um aumento de 2,5% em 
relação ao mês imediatamente anterior. No entanto, a exemplo do que vem ocorrendo em outros meses deste 
ano, na comparação com maio de 2015 houve queda de quase 20%. O principal segmento a contribuir positiva-
mente com o índice mensal foi o de ônibus, que obteve alta de 16,4% em relação a abril de 2016. As quedas mais 
acentuadas, no entanto, ficaram por conta dos caminhões, no segmento médio.

Unidades

2016 2015 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAIO
A

ABR
B

JAN-MAIO
C

MAIO
D

JAN-MAIO
E

A/B A/D C/E

Total 145.122 141.613 695.231 180.319 924.017 2,5 -19,5 -24,8

Veículos leves 140.130 136.600 669.868 172.963 885.257 2,6 -19,0 -24,3

Automóveis 120.702 116.122 583.393 149.399 754.278 3,9 -19,2 -22,7

Comerciais leves 19.428 20.478 86.475 23.564 130.979 -5,1 -17,6 -34,0

Caminhões 3.927 4.098 20.664 5.910 30.547 -4,2 -33,6 -32,4

Semileves 177 163 722 209 1.106 8,6 -15,3 -34,7

Leves 1.078 1.116 5.436 1.582 8.622 -3,4 -31,9 -37,0

Médios 333 372 1.799 566 3.091 -10,5 -41,2 -41,8

Semipesados 1.114 1.151 5.981 1.902 10.174 -3,2 -41,4 -41,2

Pesados 1.225 1.296 6.726 1.651 7.554 -5,5 -25,8 -11,0

Ônibus 1.065 915 4.699 1.446 8.213 16,4 -26,3 -42,8

Mil 
unid.

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

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

2016 130,2 125,1 153,2 141,6 145,1 695,2

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do Setor Redação
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Em relação à produção de autoveículos montados no Brasil, chama a atenção a retração de quase 25% no acu-
mulado de janeiro a maio quando comparado ao mesmo período de 2015. Apesar disso, houve leve aumento 
de 3,2% quando se leva em consideração a passagem de abril para maio deste ano. Uma das principais altas 
corresponde à produção de veículos comerciais leves, que aumentou sua produção mensal em 15,1%.

Unidades

2016 2015 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAIO
A

ABR
B

JAN-MAIO
C

MAIO
D

JAN-MAIO
E

A/B A/D C/E

Total 175.309 169.813 834.054 213.843 1.101.686 3,2 -18,0 -24,3

Veículos leves 168.486 163.031 800.910 205.355 1.053.274 3,3 -18,0 -24,0

Automóveis 142.638 140.582 690.071 179.135 893.920 1,5 -20,4 -22,8

Comerciais leves 25.848 22.449 110.839 26.220 159.354 15,1 -1,4 -30,4

Caminhões 5.332 5.197 25.729 6.169 36.346 2,6 -13,6 -29,2

Semileves 119 254 1.122 89 670 -53,1 33,7 67,5

Leves 1.276 1.192 6.471 1.753 9.220 7,0 -27,2 -29,8

Médios 387 354 1.733 513 2.337 9,3 -24,6 -25,8

Semipesados 1.662 1.429 7.527 2.349 14.647 16,3 -29,2 -48,6

Pesados 1.888 1.968 8.876 1.465 9.472 -4,1 28,9 -6,3

Ônibus (Chassis) 1.491 1.585 7.415 2.319 12.066 -5,9 -35,7 -38,5

Rodoviário 282 451 1.869 565 2.653 -37,5 -50,1 -29,6

Urbano 1.209 1.134 5.546 1.754 9.413 6,6 -31,1 -41,1

Mil 
unid.

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

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

2016 150,1 142,3 196,5 169,8 175,3 834,1 658,7

Fonte: Renavam/Denatran.
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Sindipeças • Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores,

Andap • Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças,

Sicap • Sindicato do Comércio Atacadista de Peças e Acessórios  
para Veículos de São Paulo,

Sincopeças • Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios  
para Veículos no Estado de São Paulo,

Sindirepa • Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios.

O Seminário da Reposição Automotiva é uma realização do GMA (Grupo 

de Manutenção Automotiva), que integra as principais entidades 

representativas do setor:

R E A L I Z AÇ ÃO

Faça revisões em seu veículo regularmente.



R E A L I Z AÇ ÃO O R G A N I Z AÇ ÃOA P O I O  2015

GRUPO PHOTON
comercial@photon.com.br
11- 2639.1462 / 2639.1082

TEATRO
RUTH CARDOSO – FIESP
Avenida Paulista, 1.313 – São Paulo

11 
de outubro 

de 2016

SUA EMPRESA AQUI! SUA EMPRESA AQUI! SUA EMPRESA AQUI!

PAT R O C Í N I O  2015



KOLBENSCHMIDT (KS) TEM NOVIDADES PARA A 
LINHA DE FILTROS DE AR, DE CABINE E DE ÓLEO

A Kolbenschmidt (KS) anunciou o lançamento de itens 
na linha de filtros automotivos para o mercado de re-

posição. O filtro de ar atende os motores E.torQ da Fiat nas 
versões 1.8L 16V dos modelos Bravo, Idea, Linea, Palio, Palio 
Weekend, Punto, Siena, Strada e Doblò 8V, produzidos a partir 
de 2010, e 1.6L 16V dos veículos Idea, Palio, Palio Weekend 
e Punto (a partir de 2010) e Grand Siena (a partir de 2012).

Os lançamentos dos filtros de ar de cabine são destinados 
aos motores Sigma 1.6L 16V aplicado no New Fiesta com 
fabricação a partir de 2010, 1.6L e 2.0L 16V do EcoSport de 
2012 em diante, 1.0L 12V e 1.5L 16V Sigma ambos utilizados 
no modelo Ka fabricado a partir de 2014 e para o modelo 
Focus nas versões 1.6L, 1.8L e 2.0L todos 16V com produção 
de 2000 a 2010.

Os novos filtros de óleo são indicados para os modelos de 
várias montadoras como Audi, Ford, Hyundai, Kia, Mitsubishi, 
Nissan, Seat e Volkswagen. Entre as aplicações, estão os se-

guintes modelos: A4, A3 e TT coupe da Audi; EcoSport, Focus 
e Ranger da Ford; Elantra, Accent, i30, Santa Fé, Tucson e 
Veloster da Hyundai; Sorento e Sportage da Kia; Lancer e 
Pajero da Mitsubishi; Frontier da Nissan; Cordoba e Ibiza da 
Seat; e Bora, Golf, Jetta, New Beetle, Polo e Passat nas versões 
Turbo, Confortline e Variant da Volkswagen.
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BOSCH CRESCE NA AMÉRICA LATINA EM 2015

A Bosch anunciou um crescimento maior do que o espe-
rado inicialmente na América Latina em 2015. De acordo 

com a própria companhia, as vendas líquidas totais do Grupo 
Bosch, incluindo as exportações e as vendas das empresas 
coligadas, cresceram em torno de 6,6%, atingindo 6 bilhões 
de reais. “Os negócios nos setores de Bens de Consumo, 
Energia e Tecnologia Predial e Tecnologia Industrial apre-
sentam boas perspectivas e continuam a ser os importantes 
indutores do nosso desenvolvimento na região. Contudo, 
o segmento de Soluções para Mobilidade se manteve de-
safiador e impactou os nossos resultados, exceção para os 
negócios de reposição automotiva que registraram bom de-
senvolvimento em 2015”, afirma Besaliel Botelho, presidente 
do Grupo Bosch América Latina.

Os negócios do Grupo Bosch no Brasil responderam por 
80% do volume das vendas na América Latina, atingindo 4,7 
bilhões de reais, sendo 30% gerados a partir das exportações. 
O grupo informou ainda que a América Latina segue como 
uma região estratégica para a Bosch nos próximos anos. Em 
2016, a empresa espera um crescimento moderado na re-
gião, pautado principalmente no aumento das exportações, 
alavancadas pelo efeito do câmbio e o contínuo desenvol-
vimento dos negócios não automotivos.

No Brasil, a Bosch destacou também a constituição de 
uma nova subsidiária em setembro de 2015, a Bosch Soluções 
Integradas do Brasil (BISB). Com sede em Campinas (SP), a 
BISB fornece todas as soluções para projetos turnkey: design, 
processos, desenvolvimento, consultoria, assim como plane-
jamento e execução de uma nova planta. “A BISB completa 
a nossa estratégia de atender as diferentes demandas de 
nossos clientes com soluções turnkey para a indústria farma-
cêutica, assim como o fornecimento de soluções integradas 
para essas áreas de negócios”, ressalta Botelho.
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MOVIMAT, SALÃO INTERNACIONAL DA  
LOGÍSTICA INTEGRADA, REUNIRÁ LÍDERES E 
ENTIDADES DO SETOR

De 20 a 22 de setembro será realizada, em São Paulo, a 
Movimat – Salão Internacional da Logística Integrada. 

A área, uma das mais estratégicas nesse momento do País, 
deverá receber investimentos da ordem de R$ 177 bilhões 
até 2018. O lançamento da feira aconteceu recentemente, 
na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
durante as comemorações do Dia da Logística, promovida 
pela Associação Brasileira de Logística (Abralog) e reuniu  
líderes do setor e entidades ligadas à logística.

Com 30 anos de atuação no mercado de movimen-
tação e armazenagem, a Movimat consolidou-se como o 
único evento que trata a logística de ponta a ponta. Isto é, 
o evento traz soluções desde intralogística, passando por 
condomínios, tecnologia da informação, segurança e gestão 
de risco até diversos fornecedores de soluções multimo-
dais. “Se antigamente falávamos apenas de movimentação  

logística dentro das empresas, hoje estamos expandindo 
esse conceito e buscando agregar toda a cadeia logística. 
Essa é uma forma de auxiliar as empresas a aperfeiçoarem 
seus custos nos processos logísticos”, afirmou o vice-presi-
dente da Reed Exhibitions Alcantara Machado, Paulo Octávio 
Pereira de Almeida, empresa que promove a Movimat.

MAGNETI MARELLI COFAP  
AFTERMARKET APRESENTA CATÁLOGO  
ELETRÔNICO LINHA MOTOCICLETA

A Magneti Marelli Aftermarket foi outra empresa a 
apresentar novidades para o mercado de reposição. 

A companhia divulgou seu novo Catálogo Eletrônico Linha 
Motocicleta, com produtos Magneti Marelli e Cofap. O ca-
tálogo será atualizado em tempo real, com os lançamentos 
e alterações de produtos, levando ao usuário informações 
atualizadas do portfólio completo da Linha Motocicleta, 
que conta com amortecedores, bielas, kits motor, kits 
transmissão e tubos internos, todos com a marca Cofap; e 
baterias, bombas de combustível, filtros e lâmpadas com 
a marca Magneti Marelli.

O download do novo catálogo pode ser feito pelo 
link http://www.mmcofap.com.br/catalogo-eletronico-pro-
dutos-motocicleta.aspx. Uma vez salvo no computador, o 
usuário já estará conectado e poderá utilizar a ferramenta 
para pesquisa. “Queremos nos aproximar cada vez mais das 
oficinas independentes, facilitando o contato com nossos 
usuários. Além das equipes de promoção e de técnicos 
e da linha 0800, o catálogo chega para acelerar consul-
tas e estabelecer mais um canal de comunicação direta 

com nossos parceiros”, afirma Mônica Cassaro, diretora de 
Comunicação e Marketing.

Além disso, a Magneti Marelli anunciou o lançamento de 
novos códigos de Bielas e Kit de Transmissão para as marcas 
Dafra, Suzuki e Yamaha. Os novos componentes fazem parte 
da estratégia de ampliação do portfólio da linha e já podem 
ser encontrados no Catálogo Eletrônico Linha Motocicleta 
Magneti Marelli Cofap.
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AUTOPROMOTEC 2017 – CRESCE O INTERESSE 
PELA FEIRA ITALIANA DE BOLONHA
Jarbas Ávila

A próxima mostra da Autopromotec 2017, 27ª Feira 
Internacional Bienal de Equipamentos Automotivos 

e Produtos para o Aftermarket, que acontecerá de 24 a 28 
de maio de 2017,  já computa crescimento de 9% nas pré-
-inscrições em relação ao mesmo período de 2014. Além 
disso, mais de 10% das pré-inscrições são de expositores que 
participarão pela primeira vez da feira, provenientes princi-
palmente da Alemanha, do Reino Unido e da Polônia. Até o 
final de abril de 2016, 761 empresas já haviam se registrado 
na Autopromotec.

O aumento verificado teve como foco os setores de au-
topeças, linhas de diagnósticos, pneus e equipamentos para 
pneus, sendo que este último ganhou expressivo aumento 
graças a novas empresas sediadas no Extremo Oriente.

Renzo Servadei, CEO da Autopromotec, comentou que 
a feira tem se expandido constantemente, consolidando-se 

como o evento de referência dos anos ímpares e como a feira 
onde as mais recentes tecnologias são primeiramente apre-
sentadas ao profissional do setor automotivo, impactando 
as atividades de todo o mercado. 

Sem dúvida, uma mostra imperdível para os profissionais 
do setor automotivo mundial. 
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LINHA DE ORGANIZADORES MODULARES DA 
TRAMONTINA PRO
Jarbas Ávila

Com foco na personalização de oficinas mecânicas e 
concessionárias, a Tramontina lançou o Modular Flex  

System – Organizadores Modulares.

O sistema, inédito no Brasil, permite a customização dos 
espaços de trabalho do profissional e da sua oficina, qualquer 
que seja o seu tamanho.

Composto por mais de 30 organizadores entre armários, 
painéis, bancadas e carros de ferramentas, totalmente fabri-
cados no Brasil, além de tornar o ambiente mais bonito e 
organizado, o lançamento da Tramontina PRO permite que 
cada ferramenta tenha o seu lugar, garantindo praticidade 
e segurança.

Com o novo sistema, é possível personalizar a cor do or-
ganizador, escolher as ferramentas, gravar o nome da pessoa 
ou setor em cada uma delas e ainda escolher a posição dos 

organizadores no espaço de trabalho. Para isso, basta enviar 
a planta baixa do local para a Tramontina PRO pelo site www.
tramontina.com/pro ou pelo e-mail sactg@tramontina.net 
e um distribuidor entrará em contato para a montagem e 
orçamento do projeto.
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