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ESPERANÇA RENOVADA 

P
ela primeira vez o Brasil mostrou a sua 

opinião e insatisfação com a atual situ-

ação política do País nas urnas das elei-

ções municipais. A cidade de São Paulo 

elegeu, de forma inédita, o prefeito João Doria no 

primeiro turno. Desde que as eleições passaram 

a ter dois turnos isso nunca havia acontecido na 

capital paulista. Parece que o recado foi dado. A 

população quer renovação e não aguenta mais 

corrupção. Isso está mais que claro. 

Agora, a esperança que o ambiente para os negó-

cios melhore. Sabemos que ainda há muito para 

ser feito, mas este ano tivemos muitas decisões 

históricas na política, como o impeachment, a 

Operação Lava Jato, as eleições municipais e 

outros fatos que devem influenciar, consideravelmente, e proporcionar um 

cenário mais favorável. Pode levar um tempo, mas estamos nesse caminho.

Falando em novos rumos, contamos, nesta edição, com a participação de Dan 

Ioschpe, que assumiu a presidência do Sindipeças este ano. Ele fala sobre 

projetos, sua atuação na entidade e mercado. 

Já a matéria de capa traz a cobertura do Seminário da Reposição Automotiva, 

principal evento do aftermarket brasileiro, que destacou temas como mobi-

lidade, cenários econômico e político, entre outros. Não poderia deixar de 

agradecer a todos que colaboraram para a realização do evento, em especial 

à equipe do Grupo Photon, responsável pela organização, e às empresas que 

apoiaram e permitiram a sua viabilização.

E assim vamos caminhando, sem perder a esperança de dias melhores! 

Até breve! 
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Ioschpe foi candidato em 
chapa única e até 2019 
estará presidindo a enti-
dade, que congrega 470 
empresas fabricantes de 
autopeças no Brasil, com 
um faturamento que supe-
rou os 60 bilhões de reais 
em 2015. Confira a seguir 
a íntegra da entrevista 
com o executivo: 

Revista Mercado Automoti-
vo – O senhor assume o Sin-
dipeças após sete gestões 
de Paulo Butori. Qual o prin-
cipal legado das gestões de 
Butori para a entidade?

Dan Ioschpe – Paulo Butori 
fez excelente trabalho e conti-
nua conosco. Sua experiência 
é valiosa para o Sindipeças. 
Durante sua administração, a 

indústria de autopeças en-
frentou grandes transforma-
ções, como a intensificação da 
entrada de capital estrangeiro 
no setor e a vinda de muitas 
montadoras para o País. Não 
vemos mudanças signifi-
cativas nesta nova gestão. 
Trata-se da continuidade dos 
trabalhos e pautas que já 
estavam em curso.

Novos desafios
O novo presidente do Sindicato 

Nacional da Indústria de 
Componentes para Veículos 

Automotores (Sindipeças) 
falou com exclusividade à 

revista Mercado Automotivo. 
Em entrevista, Dan Ioschpe, 

do grupo Ioschpe-Maxion, fala 
sobre os desafios que deverá 

enfrentar à frente do setor 
diante da grave crise que ainda 

traz consequências ao Brasil 
e também sobre o legado de 

Paulo Butori à entidade. Butori 
deixa o cargo após sete gestões 

consecutivas em 22 anos  
após decidir não mais  

concorrer à eleição.

Entrevista Redação
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RMA – Quais são suas prin-
cipais propostas para o 
Sindipeças? O que o senhor 
considera possível ser feito 
no período de sua gestão?

DI – O setor de autopeças 
enfrenta a pior crise de sua 
história no Brasil. Precisamos 
encarar essa realidade e fazer 
tudo o que estiver a nosso al-
cance para que haja reversão 
desse cenário o mais breve 
possível. Ao mesmo tem-
po, temos de trabalhar pelo 
aumento da competitividade 
de nossas empresas. E, simul-
taneamente, buscar integrar 
nosso setor ao mercado inter-
nacional.
 
RMA – Qual é a situação do 
Sindipeças neste momen-
to? Quais são os principais 
desafios que a entidade 
deverá enfrentar a partir de 
agora?

DI – O principal desafio é 
ajudar nossas empresas a sair 
deste momento difícil de ma-
neira adequada. Em seguida, 
como respondi anteriormen-
te, trabalhar pela competitivi-
dade e pela inserção do setor 
no mercado global.
 
RMA – Qual sua opinião a 
respeito especificamente 
do atual estado da indústria 
nacional de autopeças? 

DI – Nosso setor enfrenta crise 
gravíssima, mas tem demons-

trado grande resiliência. E 
temos convicção de que o 
setor fará a sua parte quando 
da recuperação dos volumes 
ao longo dos próximos anos. 
E com o aumento da compe-
titividade e da inserção mais 
expressiva do setor no mer-
cado global, esperamos que 
possa haver também maior 
adensamento da produção de 
autopeças no Brasil.
 
RMA – Gostaria que falasse 
sobre a implantação de um 
sistema de rastreabilidade 
de autopeças no Brasil. Qual 
é a importância da adoção 
desta medida e o que falta 
para que ela ocorra?

DI – O sistema de rastreabi-
lidade está em vigor há dois 
anos, mas não surtiu o efeito 
que se esperava. O Inovar-Au-
to foi criado com a finalidade 
de estimular a produção local 
de veículos. Essa medida, 
de certa forma, seria tam-
bém positiva para o setor de 
autopeças, mas não foi o que 
de fato aconteceu. Faltaram 
iniciativas para o adensamen-
to do setor no Brasil e para o 
ganho de competitividade. 
Nossas atenções voltam-se 
agora para o programa que 
deverá suceder o Inovar-Auto. 
Queremos que esse programa 
tenha horizonte mais longo e 
que contemple iniciativas vol-
tadas ao desenvolvimento e à 
industrialização de autopeças 
no Brasil, sempre consideran-

do a melhoria das condições 
competitivas.
 
RMA – Pós Olimpíada e im-
peachment, o Brasil parece 
dar início a um novo mo-
mento. Qual a expectativa 
do Sindipeças para os próxi-
mos dois anos do País?

DI – A crise, como já expres-
sei, é provavelmente a mais 
profunda enfrentada por 
nosso setor. Mas a indústria 
de autopeças está ativa e tem 
demonstrado grande resili-
ência. Nossa expectativa é de 
uma recuperação dos volu-
mes de produção ao longo 
dos próximos anos, mesmo 
que de forma gradual.
 
RMA – Por fim, gostaria que 
deixasse uma mensagem 
para todos os associados do 
Sindipeças.

DI – O esforço das empresas 
e dos profissionais do setor, 
em uma crise tão longa e 
aguda, tem sido uma lição e 
fonte de inspiração para todos 
nós. Creio que com a retoma-
da dos volumes obteremos 
alguns frutos desse esforço e 
poderemos usar algumas das 
lições aprendidas para orien-
tar nossas ações no futuro. 
Com isso em mente, o Sindi-
peças seguirá empenhado em 
ajudar o setor a aumentar a 
sua competitividade e a sua 
inserção no mercado global. 
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Diversas empresas de prestígio do Japão já confirma-
ram presença neste evento que não para de crescer. Os 
números veiculados na mídia local dão conta de que os 
carros japoneses alcançaram, de janeiro a junho deste 
ano, a marca de 1,7 milhão de unidades vendidas. Isso 
representa um crescimento anual de 12,7% colocando 
os veículos japoneses em segundo lugar nas marcas 
mais vendidas, superando a venda de carros alemães, 
americanos e franceses. As duas principais marcas japo-
nesas, Toyota e Honda, têm alcançado um consistente 
crescimento no mercado automotivo chinês.
Com isso, várias indústrias de ponta japonesas, 
como Aisin, Denso, Hitachi, J-Works, NGK, Olympus, 
Panasonic, estarão presentes na mostra. 
Além destas, muitas outras companhias líderes globais 
do mercado automotivo, também estarão presentes, 
dentre elas AC Delco, Basf, Bilstein, Bosch, Brembo, 
Continental, Dayco, DuPont, Elring, Federal Mogul, 
Hella, Hengst, Launch, Liqui Moly, Magneti Marelli, 
Mahle, NTN, RAV, Ravaglioli, Saic, Sata, Schaeffler, SK 
Networks, Sonax, UFI, Valvoline e ZF. 

A edição deste ano retornará para o National Exhibition 
and Convention Center, Puxi, Shanghai, onde são es-
perados 5.700 expositores e 120.000 visitantes vindos 
de todo o mundo.
A Automechanika Shanghai é organizada pela Messe 
Frankfurt (Shanghai) em parceria com a China National 
Automotive Industry International Corporation 
(Cnaico), fazendo parte de uma das 16 outras feiras 
Automechanikas realizadas em África, Ásia, Europa, 
América do Norte, América Central e América do Sul.
Para mais informações acesse www.automechani-
kashanghai.com ou contate  Messe Frankfurt (HK) Ltd, 
+852 2802 7728. 

MERCADO CHINÊS ATRAI 
EMPRESAS JAPONESAS
A 12ª edição da Automechanika Shanghai, que se realizará 
de 30 de novembro a 3 de dezembro,  tem chamado a atenção 
de seus vizinhos, principalmente da proeminente indústria 
automotiva japonesa.

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b rEventos - Automechanika Shanghai - JaRbas Ávila





Expectativa de melhora
Ipea aponta para estabilização da economia 
brasileira no quarto trimestre

Em setembro, o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) divulgou uma ótima 
notícia para a economia brasileira. Segundo 

estudo publicado pela entidade, a economia do País 
caminha para a estabilização no quarto trimestre de 
2016, colocando fim no ciclo recessivo iniciado no 
segundo trimestre de 2014.

De acordo com o economista Leonardo Mello de 
Carvalho, autor do estudo, a tendência é que o resul-
tado do Produto Interno Bruto (PIB), a soma dos bens 
e serviços produzidos no País, mostre uma queda 
no terceiro trimestre. No entanto, nos últimos três 

meses do ano, é possível que se veja um resultado, 
“senão positivo, já estável”. Ou seja, o índice deverá 
parar de cair.

O Instituto aponta que, embora o PIB do segun-
do trimestre tenha voltado a registrar queda, ao se 
analisar o ritmo de queda dos componentes do PIB, 
pela demanda e pela oferta, é possível identificar 
uma redução “bastante disseminada” do ritmo de 
retração. As informações são da Agência Brasil.

“A gente consegue identificar uma desacelera-
ção nessas variáveis, inclusive com alguns setores 
já apresentando desempenho positivo ao longo de 

Economia Redação              
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2016”, afirma Carvalho, que aponta como exemplo a 
produção industrial do País. De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o setor industrial teve avanço de 0,3%, o que inter-
rompeu uma sequência de cinco quedas consecuti-
vas do índice, demonstrando a melhora no cenário 
industrial brasileiro de 2016.

Em relação ao PIB, o economista Leonardo Mello 
de Carvalho destacou os resultados dos investimen-
tos, que após 10 períodos de queda voltou a crescer 
na comparação com o trimestre anterior. “Se ainda 
não se consegue falar que a recessão acabou, acho 
que dá, sim, para dizer que a economia caminha para 
uma etapa de estabilidade, que o pior da crise já foi 
superado, com base nessa trajetória de queda mais 
suave da maioria dos indicadores e crescimento já 
em alguns”, completa.

Assim, por meio dos números é possível ratificar 
um sentimento que tem sido percebido nos últimos 
meses tanto por empresários quanto pela popula-
ção de forma geral. A percepção é de que o pior 
da crise já passou, ainda que as consequências se-
jam muito bem percebidas atualmente no cotidiano  
dos brasileiros.

Ao explicar melhor o desempenho de determina-
dos setores na economia brasileira, Carvalho relata 
acreditar que tem havido um estímulo positivo das 
exportações, que têm melhorado o desempenho 
de diversos segmentos. Além disso, o economista 
destacou o processo de ajustamento de estoques, 
que permite responder tanto à demanda externa 
como também a algum tipo de melhora da deman-
da interna.

“Essa melhora da produção industrial começou 
mais centrada em setores que têm uma relevância 
maior em relação à exportação, desde o quarto tri-
mestre do ano passado. E essa melhora de desempe-
nho tem se disseminado entre as demais atividades 
ao longo deste ano”, relatou.

DESEMPREGO

Um dos pontos também abordados pelo economista 
do Ipea é o desemprego no País. Dados divulgados 

pelo Ministério do Trabalho no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) apontam 
o fechamento de 33.953 vagas formais no mercado 
de trabalho brasileiro em agosto. É o 17º resultado 
negativo consecutivo, mas a queda no emprego de-
sacelerou na comparação com o mesmo período de 
2015, quando foram fechados mais de 86 mil postos.

Para Carvalho, o emprego tem um peso grande 
para se afirmar que está havendo uma melhora efe-
tiva da economia, pois está ligado ao fraco desem-
penho do consumo das famílias. “Acho que um ponto 
importante para você consolidar essa estabilização 
e depois iniciar uma recuperação propriamente dita 
vai, como sempre, depender da recuperação da de-
manda interna”, explicou.

De acordo com o economista, o início de recupe-
ração do consumo ainda é restringido pela combi-
nação do aumento da desocupação no País, queda 
do rendimento real e pela trajetória de preços ain-
da elevada. Para Carvalho, deverá haver uma piora 
no mercado de trabalho nos próximos trimestres, 
“porque ele possui uma dinâmica que responde 
com defasagem em relação à atividade econômi-
ca”. “Os empresários esperam para ter certeza se, 
realmente, a recessão vai piorar, se será uma coisa 
mais intensa, para iniciar as demissões. Então, tanto 
na entrada como na saída da crise, a resposta do 
mercado de trabalho demora um pouco mais para  
acontecer”, completou.

O Ministério do Trabalho indicou ainda que três 
setores da atividade econômica tiveram saldo po-
sitivo de geração de postos de trabalho em agosto. 
São eles a indústria da transformação, com criação 
de 6.294 vagas; o comércio, com 888 novos postos, e 
o setor de extração mineral, com 366 vagas, informa 
a Agência Brasil.

Com informações da Agência Brasil, entre os 
Estados, Rio de Janeiro (-28.321 vagas), Minas Gerais 
(-13.121) e Espírito Santo (-4.862) foram os que mais 
apresentaram fechamento de postos, enquanto 
Pernambuco (9.035 novas vagas), Paraíba (5.905), 
Alagoas (4.099) e Santa Catarina (3.014) lideram entre 
os que mais geraram vagas no mercado.

Economia Redação
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Compliance: o que o Brasil precisa 
aprender sobre o tema?

É chocante receber a revista de maior circulação no País e 
ver impressos, em sua capa, os nomes de quatro figuras 
de relevo na política nacional, da situação e da oposição. 

Todos parecem envolvidos em algum episódio escandaloso.
Pior é que a publicação, como já virou costume, cita 

também a participação de empresários nessas atividades  
supostamente ilícitas.

É lamentável que o Brasil, tão rico em recursos naturais e 
humanos, com tantos espíritos empreendedores, passe por 
crises dessa natureza, desperdice oportunidades e veja passar, 
veloz, o trem da história. Assim como é triste que instituições e 
pessoas não se eduquem com os erros do passado.

Já discuti essa questão em meu livro A Economia do Cedro, 
lançado no início da década. E percebo que ainda engatinhamos 
na construção de modelos adequados de conduta nas institui-
ções públicas e privadas.

No entanto, se gira rapidamente a roda da mudança, corra 
educar-se sobre compliance. Trata-se de saber fundamental 
nestes tempos de revisão de atitudes, em que o desenvol-
vimento da gestão exige reto proceder, respeito às regras e 
responsabilidade nos campos econômico, social e ambiental.

Na verdade, compliance encerra um conceito complexo. 
Refere-se a práticas e disciplinas dirigidas ao cumprimento de 
leis, regulamentos e de políticas de vigilância e controle. Ao 
mesmo tempo, define os esforços que garantam a observação 
de modelos, padrões e especificações.

As melhores empresas do mundo já investem hoje nesses 
processos de refinamento da governança, que incluem ativi-
dades holísticas focadas em deontologia e fundamentos do 
Direito, exercícios de autoconhecimento, estudos sobre rela-
ções humanas, padronizações, controles, comunicação transpa-
rente e checagem permanente de ações e condutas.

Compliance é um termo que pode ser aplicado, por exem-
plo, ao zelo técnico com um produto ou serviço. Se a regra é 
seguida, a empresa pode entregar ao mercado o que promete, 
garantindo, por exemplo, qualidade, segurança e durabilidade.

Ao mesmo tempo, práticas internas de educação, conscien-
tização, documentação, registro e controle podem impedir que 
membros da empresa tomem parte em ações ilegais ou anti-
éticas, como fraudes em licitações, sonegação de impostos e 
concorrência desleal.

Nos Estados Unidos e na Europa, compliance é hoje tema 
de pesquisas e cursos nas principais universidades. Também 
é preocupação de agências reguladoras, entidades sem fins 

lucrativos e de companhias, grandes ou pequenas, que consi-
deram a reputação como importante atributo fundamental na 
disputa por mercados.

No Brasil, ainda timidamente, começa a merecer teses aca-
dêmicas e a se converter, cada vez mais, em tema de palestras 
corporativas. Essa reflexão já embasou até mesmo a elabora-
ção da Lei da Empresa Limpa, a 12.846/2013, que pouca gente 
conhece e que outros fingem não conhecer.

Neste caso, a ideia central é punir também os corrupto-
res, ou seja, aqueles que negociam com agentes públicos a 
fim de obter atalhos impróprios, vilipendiando o interesse  
da sociedade.

A educação moral de berço, aquela que nos foi passada por 
avós e pais, é fundamental nesta busca pelo “fazer correto”. No 
entanto, não é suficiente para que as empresas estabeleçam 
programas efetivos de padronização de condutas, sejam elas 
associadas a regulamentos internos, sejam elas relativas às re-
lações de comércio e cooperação com outras companhias ou 
entidades públicas.

Por incrível que pareça, em um mundo cada vez mais com-
plexo, é fundamental estudar e determinar o que é certo e o 
que é errado. O que um dia foi considerado esperteza hoje 
pode ser enquadrado como vantagem ilícita.

Será que é correto presentear aquele deputado, fiscal ou 
funcionário do ministério? Mesmo com um chaveirinho? É cor-
reto oferecer-lhe uma carona no avião da empresa? Sim ou 
não? Em que medida? Que código define as regras para essas 
questões específicas?

E essa política de preços? O pricing está mesmo de acordo 
com as normas? Ou se trata de dumping? Em que medida o 
enfraquecimento ou a extinção de um player pode afetar todo 
o equilíbrio de um setor de negócios?

Por isso, compreender a ideia de compliance exige um 
olhar para o espelho. Será que você efetivamente respeita a 
concorrência? Será que age de forma ética nas relações com o 
poder público? Será que está utilizando de forma sustentável 
os recursos naturais? Enfim, quando obtém benefício, preserva 
os direitos de outra instituição ou pessoa?

Se você também está indignado com pedaladas, manobras, 
propinas, chantagens e estelionatos, cabe investir em seu pró-
prio aprimoramento. Faça ainda melhor, em sintonia com as 
boas regras. Reflita sobre seus costumes, reavalie suas práticas, 
estude o tema, padronize o acerto.

Afinal, a teoria, na prática, funciona! 

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

Carlos Júlio 

18

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r





Evolução mental
Em livro, psiquiatra fala sobre o uso da mente na 
busca por autoconfiança, sucesso e felicidade

Lidar com as emoções não é tarefa das mais sim-
ples. Seja no ambiente familiar, mais descontra-
ído, seja no trabalho, onde se espera por mais 

seriedade, o ser humano deve sempre estar atento às 
suas atitudes de modo a evitar que comportamentos 
tidos como inapropriados para determinadas situações 
possam ocorrer, gerando prejuízos e angústias.

Foi pensando nisso que o psiquiatra, consultor 
e professor inglês Steve Peters publicou o livro O 
Paradoxo do Chimpanzé (Editora Intrínseca, R$ 45, 368 
páginas), que chega às livrarias brasileiras neste mês. 
Peters tem renomada atuação na área esportiva e é 
reconhecido, principalmente, por seu suporte psico-
lógico a membros da Federação Britânica de Ciclismo 
nos Jogos Olímpicos. Formado em Matemática, 
Pedagogia e Medicina, com mestrado em Educação 
Médica, Peters é também professor adjunto da 
Universidade de Sheffield, reitor da faculdade de 

Medicina e membro da banca examinadora do Real  
Colégio de Psiquiatria.

No livro, o autor detalha um programa de treinamen-
to mental que permite entender e gerenciar o chamado 
cérebro emocional, com o objetivo de tirar proveito de 
sua força quando ele trabalha a nosso favor e neutralizá-
-lo em momentos que pode ser prejudicial. O especia-
lista explica que nosso cérebro é dividido em dois eixos 
diferentes e principais, que se comunicam através de 
conexões: o frontal e o límbico.

Ainda que tentem trabalhar de forma conjunta, 
esses “dois cérebros” têm personalidades distintas 
e independentes, com raciocínios e modos de fun-
cionamentos completamente diferentes. Conforme 
aponta o autor, é como se existissem dois seres em  
nossas cabeças.

De acordo com Peters, de um lado existem os coman-
dos do cérebro frontal, chamado por ele de “Humano”. 

Cultura Redação
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Este é responsável pelo pensamento lógico, que se 
baseia primordialmente em fatos e também na busca 
pela verdade. Do outro lado está o cérebro límbico, que 
atua de forma autônoma e reage às situações sempre 
de maneira impulsiva e emocional. O autor chama este 
cérebro de “Chimpanzé”. Em sua definição, o cérebro 
“Chimpanzé” não é bom nem mau, é só um chimpanzé, 
que justamente pode ter atitudes muito construtivas ou 
muito destrutivas. É nesse ponto que reside o paradoxo 
a dar título ao livro.

Dessa forma, o autor propõe que consigamos domar 
este instinto do cérebro “Chimpanzé”, que norteia as 
nossas ações mais primitivas. Quando não conseguimos, 
acabamos com a sensação de que estamos nos sabo-
tando, agindo de forma irracional ou, de forma geral, 
nos deixando levar pela emoção. É como se não esti-
véssemos no controle de nossas próprias mentes, e é 
justamente isso que prega o especialista em seu livro.

Peters expõe que, ao longo de seu trabalho como 
psiquiatra e professor, tem visto cada vez mais pessoas 
indagando-se a respeito dos mesmos temas. Afinal, 
como ser a pessoa que você, de fato, gostaria de ser? 
Como ganhar autoconfiança? Como fazer o relaciona-
mento funcionar? Como se tornar mais organizado e 
bem-sucedido? Como se manter motivado e ser mais 
eficiente no trabalho?

Ao mesmo tempo, as pessoas têm se pergunta-
do por que têm apresentado uma opinião tão ruim a 
respeito de si próprios? Por que têm a sensação de 
que são julgados a todo momento? Por que são tão 
irracionais em seus modos de pensar? Por que seus 
estados de humor oscilam tanto? E por que, afinal, têm 
deixado as emoções os impedir de atingir seu potencial 
profissional?

Um dos principais méritos do livro de Steve Peters 
é não ser científico demais. É claro que obras desse 
tipo são comumente direcionadas a profissionais que 
lidam diretamente com as questões abordadas na obra. 
No entanto, o público considerado leigo também é 
atingido por livros com temáticas científicas e trata-
-se de uma verdadeira frustração quando o autor, a 
despeito do alcance que a obra tem, trabalha durante 
todo o texto com uma linguagem rebuscada demais, 
com muitos termos técnicos e informações que pecam 
por detalhar demais determinados cenários.

O autor usa uma linguagem simplificada, facilitando 
o entendimento mesmo de quem ainda não tem fami-
liaridade com o assunto. Além disso, em meio à estru-
tura do livro, Peters apresenta analogias, diagramas, 
desenhos lúdicos, explicações detalhadas e exemplos 
para ilustrar a teoria que expõe. Ao final de cada ca-
pítulo, o especialista traz diversos exercícios práticos 
para que o leitor possa conhecer o funcionamento de 
cada parte de sua mente e desenvolver habilidades 
emocionais e hábitos que lhe permitirão aperfeiçoar 
todas as áreas de sua vida.

Basicamente, o que Peters propõe em seu livro é 
que o leitor compreenda o funcionamento e a dinâ-
mica de sua mente, além de entender a si mesmo e 
os outros. Para o autor, entre os objetivos de sua obra 
estão: fazer com que o leitor consiga administrar suas 
emoções e pensamentos; melhorar sua qualidade de 
vida; ser mais feliz e obter mais sucesso; melhorar sua 
confiança e sua autoestima, e identificar o que vem 
retendo-o ou impedindo-o de ter uma vida mais feliz 
e mais bem-sucedida. Vale a leitura! Afinal, tudo por 
uma existência e uma vida mais leves. 

Peters propõe em seu livro 
que o leitor compreenda o 
funcionamento e a dinâmica de 
sua mente, além de entender a 
si mesmo e os outros.
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O que será dito a partir de agora vale para muitos 
chefes, gerentes, diretores ou donos de empre-
sas, principalmente de empresas familiares, e é 

motivo frequente de reclamação, e bastante frustração, 
para a maioria dos profissionais, em todos os lugares por 
onde ando.

Será que o seu patrão ou o seu chefe é medroso, pre-
potente, surdo, ignorante – no sentido literal da palavra 
– ou não está nem aí com você? Por que, apesar de tudo 
o que você aprendeu na escola – faculdade, universida-
de ou mesmo no curso técnico –, as coisas que você diz 
parecem não fazer o menor sentido para ele?

E por que você, filho querido, mesmo tendo estudado 
na melhor universidade do país, não consegue conven-
cer o seu pai de que as coisas não são bem assim como 
ele acha que são? Por que seu pai permanece teimoso 
quando você mostra a ele exatamente o que é necessário 
fazer para a empresa da família sair da mesmice em que 
se encontra?

Não, seu chefe nem seu patrão, muito menos seu 
pai, são ignorantes, prepotentes, medrosos ou mesmo 
surdos. Definitivamente não! Aqui entre nós, há quem 
se enquadre nisso, mas uma minoria se salva. Há algo 
nesse jogo que precisa ser avaliado com mais atenção 
e profundidade.

De fato, existe aqui um misto de desconfiança, igno-
rância, insegurança, orgulho, prepotência e até mesmo 
de competição entre os dois lados da moeda. Chegar 
ao topo é mais fácil do que livrar-se dos fantasmas que 
rondam a cabeça do seu chefe, do seu pai ou do seu pa-
trão, o qual começou do zero, mas tem medo de perder 
o pouco que conseguiu.

Como é que alguém com um cursinho de quatro anos 
vai conseguir ensinar algo que levei 30 anos para apren-
der? Essa molecada sai da faculdade cheia de teoria e 
acha que já sabe ensinar o padre a rezar a missa. Tudo é 
permitido, desde que seja do jeito que eu quero. Não é 
isso que se costuma ouvir quando alguém levanta uma 
ideia de melhoria na empresa?

A ideia de profissionalização da gestão no Brasil é 
relativamente nova. Chegou aqui com as poucas multi-
nacionais existentes até a década de 1980 e ganhou força 
com a abertura econômica em diferentes setores a partir 
do governo Collor no início da década de 1990 (algo bom 

que você talvez não saiba), apesar do pânico que causou 
em algumas áreas mais sensíveis da economia, sem regras 
claras de regulação e controle.

Isso forçou a maioria das empresas a se modernizar, 
investir em tecnologia, renovar máquinas e equipamen-
tos, aprender a negociar em outros idiomas e, mais do 
que tudo, capacitar profissionais para um modelo de 
gestão que poucos tinham ideia de como funcionava no 
mundo novo globalizado.

Até então, o Brasil caminhava tranquilamente sob o 
mito da empresa familiar – o self made man – e o mito 
do pai-patrão – as empresas públicas – onde a gestão 
profissional era algo secundário, afinal, o estoque era sufi-
ciente para garantir a entrada de dinheiro, caso contrário, 
um emprego no serviço público, conquistado por meio 
de um bom padrinho, poderia garantir a sobrevivência 
do felizardo pelos próximos 30 anos. Padrinho era o que 
não faltava na época.

O que muito pouca gente contava é que, com a vira-
da do milênio, o mundo seria outro e a forma de fazer 
negócios mudaria radicalmente, por questão de escas-
sez, sobrevivência, competitividade, práticas ilegais de 
fabricação e comercialização e concentração de poder na 
mão de grandes corporações, portanto, o mercado ficou 
mais cruel em termos de competitividade.

Por tudo isso, o emprego se tornou mais escasso, o 
chefe mais inseguro, o patrão desconfiado e o líder mais 
pressionado por resultados econômicos e financeiros 
consistentes, afinal, não há empresa nem liderança que 
resistam à ausência de lucro, a qualquer preço, por uma 
questão de sobrevivência mesmo.

O que acontece com seu pai empresário, seu chefe 
ou mesmo seu patrão que não dão a mínima para o que 
você fala, apesar de você querer o melhor para o futuro 
da empresa? Vejamos algumas crenças irracionais sobre o 
assunto utilizadas como instrumentos de defesa e direta-
mente relacionadas com os modelos mentais de cada um:

• Sempre deu certo dessa maneira e não posso correr o 
risco de por tudo a perder;

• Não precisamos de um consultor dizendo o tempo todo 
o que temos que fazer; sabemos onde está o problema;

• Enquanto estiver por aqui, a última palavra é minha; 
eu ainda mando nesse negócio, portanto, vai ser assim 
até eu morrer;

Por que seu chefe não dá a 
mínima para o que você diz?

Jerônimo Mendes 
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Jerônimo Mendes é administrador, 
coach, escritor, professor e palestrante 
com mais de 35 anos de experiência 
profissional em empresas de médio 
e grande portes, especialista em 
Empreendedorismo, Coaching, Gestão 
de Carreira e Negócios.
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o• O papel aceita tudo, mas, na prática, o que manda é 

a experiência;

• Essa juventude tem muito que aprender; o que conta 
mesmo é a confiança que o patrão tem em mim;

• Se os resultados são bons, por que mexer em time que 
está ganhando?

• Nem adianta levantar essa questão, você é novo por 
aqui e ninguém vai dar a mínima atenção;

• Manda quem pode, obedece quem precisa, cai fora 
quem tem juízo;

• Não consigo gente boa no mercado;

• Sem mim este negócio não funciona;

• Falta pouco tempo para me aposentar, depois não é 
mais problema meu (típico do serviço público);

• A responsabilidade é minha, portanto, eu decido o que 
é bom ou ruim para o negócio.

Em pleno século 21, ainda é possível presenciar coisas 
desse tipo em grande parte das empresas. São discursos 
pobres, infames, carregados de orgulho e prepotência, 
típicos de chefes e patrões inseguros pouco preocupados 
com o crescimento da empresa ou com o aproveitamento 
dos jovens executivos de talento que aparecem todos os 
dias no mercado.

Na prática, é algo do tipo salve-se-quem-puder ou 
salve-se-quem-tem-poder. Pouco importa se a ideia é 
boa e se vai melhorar a qualidade do produto ou serviço. 
O que importa é se não vai acabar interferindo na estabi-
lidade do seu cargo e na sua boa relação com o dono da 
empresa. Quanto custaria para o chefe admitir que você 
tem razão? Se o orgulho não deixa, imagine a ignorância.

No papel de subordinado, você pode mudar isso? 
Depende do poder que você tem, do quanto seu chefe 
está preparado para ouvir, da afinidade com o dono, da 
gorda poupança que você fez durante o tempo de em-
presa e da energia que está disposto a gastar para mudar 
coisas sobre as quais você não tem o menor controle.

De maneira geral, não adianta chorar no corredor, 
conspirar contra o chefe no banheiro, desabafar com os 
amigos na mesa do bar tampouco voltar para casa e tratar 
esposa e filhos na porrada. Em alguns casos, mesmo na 
iminência de falir, alguns patrões e chefes permanecem 
insensíveis até o fim.

A realidade é o que ela é, portanto, é necessário mais 
do que boa vontade para reverter uma situação de des-
conforto, se é que isso lhe causa algum. Há quem goste de 
apenas obedecer ordens, por questão de sobrevivência 
ou mesmo de comodidade. Dá trabalho mudar. Mudar a 
si mesmo é difícil, imagine mudar os outros.

Contudo, se não existe a mínima possibilidade de o 
chefe ou o patrão acatarem 1% das suas ideias, aqui vão 
algumas opções:

• Prepare-se o máximo que puder, marque uma reunião 
com ele e diga tudo o que está entalado na garganta, 
mas lembre-se das escolhas e consequências. Tem 
coragem?

• Se não tem coragem, fique quietinho, pare de conspirar 
nos corredores da empresa e continue trabalhando, 
daqui a pouco você muda ou se aposenta. Conhece 
alguém que tenha conseguido aumento por falar mal 
do chefe?

• Comece a mandar currículo ou contrate um bom hea-
dhunter; mexa-se enquanto é novo e ainda dá tempo 
de conseguir algo onde seu esforço possa ser mais re-
conhecido e sua inteligência melhor aproveitada.

• Consiga uma cópia do currículo do chefe e envie para 
algumas empresas, quem sabe ele é chamado e você 
consiga o lugar dele.

• Exerça uma atividade paralela nos horários de folga, 
talvez você se fortaleça nela e acabe trocando. Tem 
coisas que o dinheiro não paga.

• Construa um bom modelo de negócio e comece a pen-
sar em empreender.

Se você trabalha numa dessas empresas onde ques-
tionar o status quo ou fazer uma contribuição positiva soa 
como ofensa, está na hora de partir para novos desafios, 
caso contrário, sua inteligência vai atrofiar.

Se você trabalha numa dessas empresas onde ques-
tionar o status quo e fazer uma contribuição positiva é 
o mínimo que se espera de um profissional, agradeça 
todos os dias pelo fato de não ser mais um na multidão. 
Você é dos poucos privilegiados na face da Terra cuja 
inteligência não é menosprezada.

Por fim, se você não se importa com nada do que 
foi dito até agora e está apenas tentando sobreviver no 
mundo corporativo ou está em busca de estabilidade e 
uma aposentadoria razoável, então, o melhor é torcer 
para não ser lembrado pelo chefe nem pelo patrão e 
continuar fazendo seu trabalho da melhor forma possível.

Pense nisso e seja bem mais feliz! 
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iEm sua 22ª edição, Seminário da Reposição Automotiva 
consolida-se como principal evento do setor

O O cenário é desafiador. 

Isso ninguém discute. O 

Brasil passa hoje por difi-

culdades de ordem financeira e po-

lítica cujas consequências devem 

se arrastar pelas próximas décadas. 

Ainda assim, quem enfrenta esse 

cotidiano parece chegar à conclu-

são de que o pior de tudo já pas-

sou. Agora, o desafio é olhar para 

frente e compreender o que cada 

um pode e deve fazer para contri-

buir com a melhora do País.
Foi com este espírito que foi 

realizado em São Paulo no dia 11 
de outubro o 22º Seminário da 
Reposição Automotiva. Com organi-
zação do Grupo Photon, o encontro 
reuniu lideranças de todos os elos 
do setor automotivo no Teatro Ruth 
Cardoso, na Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo), 
onde debateram desde questões 
ligadas aos segmentos da indústria 

em si, quanto ao cenário econômico 
do País como um todo.

O evento foi uma realização 
do GMA (Grupo de Manutenção 
Automotiva), que integra as 
principais entidades represen-
tativas do setor: 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) e Sindirepa (Sindicato 
da Indústria de Reparação de 
Veículos e Acessórios).

O presidente do Sincopeças, 
Francisco De La Torre também 
presidiu o Seminário neste ano e a 
abertura oficial do evento contou, 
pela primeira vez, com Dan Ioschpe 

como presidente do Sindipeças. O 
executivo assumiu o cargo em 2016 
após 22 anos de gestão de Paulo 
Butori e falou com exclusividade 
à revista Mercado Automotivo, em 
entrevista publicada nesta edição. 
Rodrigo Carneiro, vice-presidente 
do Sicap/Andap, Antonio Fiola, 
presidente do Sindirepa Nacional, 
e Elias Mufarej, coordenador do 
GMA, também estiveram presentes 
na abertura oficial.

Na sequência, o público pre-
sente pode conferir a palestra 
Cenários Econômicos e Ambiente 
dos Negócios, ministrada pelo 
mestre e doutor em Economia 
pela USP (Universidade de São 
Paulo) Antonio Evaristo Teixeira 
Lanzana. O especialista é também 
presidente do Conselho Superior 
de Economia da Fecomercio SP 
(Federação do Comércio do Estado 
de São Paulo). Em sua exposição, 
Lanzana conquistou a atenção de 

Espaço de ideias
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itodos ao abordar de maneira didá-
tica e clara os motivos que levaram 
o Brasil à crise econômica que en-
frentamos nesse momento.

Lanzana destacou que o Brasil 
enfrentou a maior recessão dos 
últimos cem anos e viu o Produto 
Interno Bruto (PIB) recuar 3,8% em 
2015 e 4,6% no primeiro semestre 
deste ano. Todos os segmentos da 
economia foram afetados, o que fez 
com que o desemprego crescesse 
rapidamente entre os brasileiros, 
chegando a 12 milhões de pessoas 
ao final dos primeiros seis meses 
de 2016. Ainda entre os trabalha-
dores, a forte queda da renda real 
apenas piorou a situação que já 
era crítica devido à dificuldade dos 
brasileiros em obter crédito. Mas, 
afinal, o que levou o Brasil a esta 
situação?

Para o especialista, o País foi 
fortemente afetado por erros de 
política econômica e os custos dos 
impostos ao Estado para corrigi-los 
apenas pioraram a situação. Entre 
os desacertos promovidos pelo go-
verno de Dilma Rousseff, Lanzana 
abordou a inflação represada arti-
ficialmente, cujas consequências 
foram ainda mais fortes em deter-
minados setores nos quais os pre-
ços dos produtos ficaram extrema-
mente defasados. Além disso, de 
acordo com ele, o Banco Central 
optou nos últimos anos por “segu-
rar” o câmbio, contribuindo para 
o desequilíbrio da economia bra-
sileira. A deterioração do quadro 
fiscal também foi apontada pelo 
palestrante como um dos erros da 
política econômica brasileira.

Posteriormente, o evento ofe-
receu aos presentes uma palestra 
a respeito do sistema de garan-
tia de autopeças orientado pela 
Norma Técnica ABNT. A apresenta-
ção foi conduzida por Luiz Sergio 

Alvarenga, diretor Executivo do 
Sindirepa Nacional, e Salvador 
Parisi, coordenador da Comissão de 
Estudos de Serviços, Manutenção 
e Reparação do Comitê Brasileiro 
Automotivo da ABNT. Em entrevis-
ta à revista Mercado Automotivo, 
Alvarenga abordou a importância 
do Seminário para o setor. “O semi-
nário é o maior evento deste forma-
to no Brasil, reunindo praticamente 
todos os elos desta imponente ca-
deia produtiva, e onde podemos 
sintonizar assuntos e temas de re-
levância, permitindo uma reflexão 
com base fundamentada”, afirmou.

De acordo com Alvarenga, o 
objetivo da palestra foi expor, de 
maneira simples, as características 
do sistema de garantia de autope-
ças. O palestrante afirma que se 
identificou um caminho para mini-
mizar o fluxo de garantia indevido 
e assegurar com base legal aque-
les que por ventura sofram alguma 
ocorrência pela garantia técnica. A 
mensagem-chave da palestra foi 
separar garantia técnica da garan-
tia comercial, completou Alvarenga. 
Questionado sobre a possibilidade 

de um cenário com garantia unifi-
cada no setor, o especialista res-
saltou que uma solução deste tipo 
requer um sistema informatizado, 
caso contrário se torna inexequível 
qualquer tipo de controle.

O evento contou ainda com a 
palestra de Thiago Nogueira, ana-
lista de Mercado de Reposição do 
Sindipeças, e Marcelo Gabriel, dire-
tor da Cinau, Central de Inteligência 
Automotiva. Ambos abordaram a 
frota de veículos automotores do 
Brasil, o geoposicionamento de ofi-
cinas leves e o extrato de consumi-
dores finais através do aplicativo 
Carro 100%. 

O público também conferiu uma 
breve apresentação da Automec 
2017, a partir da exposição de Paulo 
Otavio, vice-presidente da Reed 
Alcântara Machado. O evento será 
realizado de 25 a 29 de abril, tam-
bém em São Paulo.

Logo depois, foi a vez de se fa-
lar em mobilidade. Reynaldo Awad 
Saad, sócio da Deloitte, proferiu 
palestra a respeito da importância 
de se investir em inovação no que 
diz respeito à mobilidade no Brasil. 
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Para reforçar o destaque dado ao 
tema, o Seminário também promo-
veu um painel de debates a respei-
to da inovação na mobilidade, cuja 
mediação ficou a cargo de Antonio 
Fiola, presidente do Sindirepa 
Nacional.

Entre os participantes do de-
bate estiveram Francisco De La 
Torre, Elias Mufarej, Antonio Carlos 
de Paula (diretor do Sicap/Andap) 
e José Arnaldo Laguna (vice-presi-
dente do Sindirepa-SP e presiden-
te do Conselho Nacional de Retífica 
de Motores). 

Em sua apresentação, Saad 
destacou características do setor 
automotivo que atualmente já 
são essenciais para quem deseja 
entender melhor a evolução de 
cada um dos elos e crescer, de for-
ma geral. Ao referir-se à chamada 
Indústria 4.0, o executivo abordou o 
aprofundamento da produção atra-
vés de processos automotizados e 
também os automóveis que atual-
mente já estão conectados às smart 
cities. De acordo com ele, impor-
tantes atores do setor tecnológico 
têm investido no setor automotivo, 
tais como Google e Apple, pois en-
xergam as diversas oportunidades 
que os automóveis cada vez mais 
conectados propiciam às marcas.

O sócio da Deloitte também 
chamou a atenção para o sistema 
de coleta de dados nos carros co-
nectados, bem como na armaze-
nagem dos mesmos em nuvem, o 
que permitirá uma posterior aná-
lise com o objetivo de personali-
zar os serviços automotivos. Será 
possível, assim, deixar cada veículo 
estritamente caracterizado a partir 
das preferências de cada usuário. 
Com todos esses dados em jogo, 
no entanto, é necessário estar 

atento à segurança dos usuários, 
já que ameaças sofisticadas têm 
sido desenvolvidas com o objetivo 
de coletar as informações geradas 
pelos veículos, aproveitando-se 
de eventuais falhas nos processos 
tecnológicos.

Ao falar sobre o aspecto sus-
tentável da mobilidade e de como 
a inovação deve voltar-se a este 
ponto específico, Saad chamou a 
atenção para uma triste logística re-
versa que ocorre na relação entre 
os automóveis dos Estados Unidos 
e do Brasil. Enquanto nos EUA 95% 
dos carros que saem de circulação 
são reciclados, no Brasil esse índice 
chega a apenas 1,5%.

Por fim, o público foi brindado 
com uma ótima apresentação de 
Marco Antonio Villa, professor, his-
toriador, escritor e comentarista da 
rádio Jovem Pan, TV Cultura e revis-
ta Veja. Villa abordou as perspecti-
vas do Brasil após o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. Em 
sua apresentação, o especialista 
fez uma breve revisão histórica do 
Brasil, destacando os principais 
processos que contribuíram para 
que o País atingisse o cenário no 
qual estamos hoje, tanto no âmbi-
to político, quanto no econômico 
e social.

Para falar sobre o impeachment 
de Dilma, Villa explicou o concei-
to formado em torno do “mito do 
Lula” durante as décadas de 1970, 
80 e 90, que resultou na eleição 
do ex-presidente petista no pleito 
de 2002. “Se construiu a lenda de 
que um operário estava chegando 
ao poder em 2002, mas ele [Lula] 
não trabalhava [em fábricas] des-
de 1972”, afirmou. Para ele, foi essa 
“lenda” criada em torno do ex-pre-
sidente que impediu uma associa-

ção mais clara e concreta de escân-
dalos de corrupção aos governos 
petistas em Brasília. Dessa forma, o 
processo de enfraquecimento dos 
governos do PT, que resultaram na 
queda da Dilma, demorou a “deco-
lar” no cenário nacional.

Ao expor uma série de correla-
ções da história recente do Brasil, 
Villa buscou explicar as origens e 
as características dos governos de 
Lula e de Dilma Rousseff, de modo 
a mostrar como as estruturas de-
senvolvidas pelos petistas no apa-
relho estatal foram determinantes 
para que o País chegasse ao escân-
dalo divulgado e investigado pela 
Operação Lava Jato, entre outras.

De qualquer forma, a percepção 
– ilustrada até mesmo por Antonio 
Lanzana – é que o pior da crise para 
o Brasil, de fato, já passou. Para o 
especialista, a Política Fiscal carac-
teriza-se como o grande desafio do 
governo brasileiro em 2017, mas os 
ajustes terão de ser graduais. O de-
sequilíbrio das contas públicas é 
tão elevado que não há como re-
solver o problema a curto prazo, 
aponta Lanzana.

Além disso, conforme ressaltou 
Lanzana, o PIB brasileiro deve se 
estabilizar neste terceiro trimestre, 
voltando a crescer nos últimos três 
meses de 2016. A inflação, que está 
caindo neste final de ano, deverá 
ficar perto do centro da meta em 
2017. As expectativas melhora-
ram, mas devemos sempre levar 
em consideração que o “estrago” 
no País foi grande. Conforme resu-
me o especialista, trata-se de um 
otimismo cauteloso, e foi esse o 
sentimento geral no Seminário da 
Reposição Automotiva de 2016. 
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Inovar é preciso

A DPK realizou no dia 6 de outubro o 1º Fórum 
de Inovação DPK. Liderado pela empresa de 
consultoria Roland Berger, o evento aconteceu 

em São Paulo e reuniu presidentes, diretores e espe-
cialistas da cadeia automotiva com o objetivo de de-
bater os impactos das novas tendências e tecnologias 
na indústria e no modelo de negócio.

Responsável pela consultoria estratégica do encon-
tro, a Roland Berger apontou cenários desafiadores 
e de grande expectativa para a reposição brasileira. 
Atualmente, o mercado de reposição do Brasil é esti-
mado em R$ 34 bilhões e inclui tanto peças quanto flui-
dos, pneus e acessórios, fabricados em solo brasileiro 
e também importados. De acordo com a consultoria, 
peças e fluidos respondem por R$ 24 bilhões e apre-
sentam tendência de crescimento de 4,6% ao ano, de 
modo a atingir o equivalente a R$ 30 bilhões em 2020.

Para explicar essa expectativa de alta, a consulto-
ria aponta para aquilo que os analistas e especialistas 
do setor automotivo têm reforçado neste ano. Após o 
aumento exponencial nas vendas de carros novos nos 
anos recentes, o Brasil passou a enfrentar uma severa 
crise financeira. Influenciado pela queda do consumo 
das famílias e pelo endurecimento das ofertas de cré-
dito, a venda de carros sofreu sensível redução nas 
últimas temporadas. Assim, o que se imagina é que 
o brasileiro passará a gastar cada vez mais com a ma-
nutenção do veículo que está na garagem ao invés de 

optar pela aquisição de um carro novo. Quem ganha 
com isso, obviamente, é o setor de reposição.

INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO
Com 29 anos de mercado e 18 centros de distribuição, 
a DPK Distribuidora de Peças Automotivas destaca a 
inovação como uma das características que mais con-
tribuíram para o crescimento da empresa nestas três 
décadas. Para Armando Diniz, diretor de Negócios da 
DPK, o conceito de inovação é muito usado atualmente, 
mas a companhia já trabalha com práticas inovadoras 
desde sua fundação. 

“A DPK foi uma das primeiras distribuidoras de au-
topeças a implementar um completo sistema logístico e 
escritórios regionais, franquias e postos de atendimen-
to; estamos presentes em todo o Brasil”, afirma o exe-
cutivo. Para Gilmar Meneghini, diretor de Operações 
da DPK, a alta concorrência do mercado de reposição 
automotiva impulsiona a necessidade de a empresa se 
reinventar e trazer novas perspectivas para os clientes.

“Oferecemos um sistema de gestão de relaciona-
mento com o cliente on-line e um portfólio de pro-
dutos composto por mais de 70 fornecedores. A DPK 
vem apostando na formação dos nossos Gestores de 
Logística, atuando diretamente na Melhoria Contínua 
dos Processos e Planejamento”, complementa. Foi com 
esse pensamento voltado a inovar que a DPK conduziu 
seu Fórum de Inovação.  

Na primeira edição do Fórum de Inovação DPK,  
especialistas analisam os principais desafios do setor
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Unidades

2016 2015 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

AGO
A

JUL
B

JAN-AGO
C

AGO
D

JAN-AGO
E

A/B A/D C/E

Total 138.818 159.870 1.299.792 167.705 1.635.164 -13,2 -17,2 -20,5

Veículos leves 134.050 154.421 1.253.007 160.570 1.566.974 -13,2 -16,5 -20,0

Automóveis 114.998 130.536 1.079.929 139.905 1.344.317 -11,9 -17,8 -19,7

Comerciais leves 19.052 23.885 173.078 20.665 222.657 -20,2 -7,8 -22,3

Caminhões 4.068 4.235 37.490 5.836 54.476 -3,9 -30,3 -31,2

Semileves 269 184 1.496 214 2.028 46,2 25,7 -26,2

Leves 1.083 1.228 10.080 1.496 15.128 -11,8 -27,6 -33,4

Médios 310 359 3.224 668 5.463 -13,6 -53,6 -41,0

Semipesados 1.302 1.202 10.990 1.927 18.090 8,3 -32,4 -39,2

Pesados 1.104 1.262 11.700 1.531 13.767 -12,5 -27,9 -15,0

Ônibus 700 1.214 9.295 1.299 13.714 -42,3 -46,1 -32,2

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 130,2 125,1 153,2 141,6 145,1 148,9 157,0 159,9 138,8 1.299,8

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Agosto e julho foram positivos para o licenciamento de autoveículos novos nacionais, mas em setembro o índice 
voltou a registrar queda. Na comparação com o período anterior, houve decréscimo de 13,2%. Quando se leva em 
consideração o mês de setembro de 2015, a queda é ainda maior: -17,2%. O acumulado do ano é outro índice a 
apresentar resultados negativos, influenciados principalmente pelo licenciamento de caminhões em todos os 
seus segmentos.

Números do Setor Redação
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Unidades

2016 2015 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

AGO
A

JUL
B

JAN-AGO
C

AGO
D

JAN-AGO
E

A/B A/D C/E

Total 170.815 177.726 1.553.951 174.611 1.906.391 -3,9 -2,2 -18,5

Veículos leves 163.825 171.051 1.493.022 167.065 1.828.380 -4,2 -1,9 -18,3

Automóveis 139.855 145.943 1.268.973 147.831 1.580.743 -4,2 -5,4 -19,7

Comerciais leves 23.970 25.108 224.049 19.234 247.637 -4,5 24,6 -9,5

Caminhões 4.846 5.211 46.447 5.819 59.331 -7,0 -16,7 -21,7

Semileves 60 191 1.748 44 1.303 -68,6 36,4 34,2

Leves 1.443 1.286 12.321 1.522 15.503 12,2 -5,2 -20,5

Médios 221 173 2.818 315 3.432 27,7 -29,8 -17,9

Semipesados 1.574 1.569 13.586 2.157 22.778 0,3 -27,0 -40,4

Pesados 1.548 1.992 15.974 1.781 16.315 -22,3 -13,1 -2,1

Ônibus (Chassis) 2.144 1.464 14.482 1.727 18.680 46,4 24,1 -22,5

Rodoviário 361 398 3.737 578 4.992 -9,3 -37,5 -25,1

Urbano 1.783 1.066 10.745 1.149 13.688 67,3 55,2 -21,5

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 150,1 142,3 196,5 169,8 175,3 181,4 189,9 177,7 170,8 1.554,0

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Em relação à produção de autoveículos montados no Brasil, o cenário não é tão negativo, apesar de também 
apresentar reduções em relação aos períodos anteriores. Na comparação entre setembro e agosto deste ano, 
houve queda de 3,9% no índice. Os resultados mais negativos no período estão relacionados aos caminhões no 
segmento semileves. Destaca-se, entretanto, o desempenho dos ônibus, especialmente na categoria urbanos, 
cuja produção foi 67,3% superior à de agosto.

Números do Setor Redação
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Automechanika Frankfurt 2016 
bate mais um recorde!
A maior feira do aftermarket automotivo, a Automechanika 
Frankfurt superou-se mais uma vez. Os 4.820 expositores da feira 
recepcionaram 136.000 visitantes vindos de mais de 170 países!  
Um recorde!

O tema central da maior mostra do aftermarket in-
dependente em 2016 foi “Serviços do Amanhã 
& Mobilidade”, e dele tomaram parte os prin-

cipais players líderes da indústria automotiva, ofici-
nas e varejo, os quais ofereceram uma demonstração 
impressionante das maneiras como a indústria está 
evoluindo e mudando os carros, conectando-os cada 
vez mais.

Detlef Braun, membro do Conselho Executivo da 
Messe Frankfurt GmbH, declarou: “Com esses números 
impressionantes, a Automechanika continua a consoli-
dar sua posição como plataforma principal do mundo 
para o mercado de reposição automotiva”. Além de 
inúmeros veículos inteligentes impressionantes que 
já estão conectados, a luta pela obtenção de dados 
foi um dos temas mais quentes em discussão na feira. 
Como resultado, a Messe Frankfurt lançou um novo 
formato, a Mobilidade Connected, um roadshow in-
ternacional que começou em 15 de setembro e que 
em breve estará presente em Xangai, na China, e em 
Austin, Texas, nos EUA. Um dos palestrantes foi o ha-
cker Chris Valasek, especialista em invadir sistemas 

eletrônicos de automóveis modernos, que é agora o 
líder de segurança no Centro de Tecnologia Avançada 
do Uber. Em sua apresentação, ele demonstrou a tre-
menda importância que os softwares de segurança têm 
nos carros conectados.

O nível de satisfação dos visitantes da mostra foi de 
95%, sendo que mais de 80% dos expositores encon-
traram seus “grupos-alvos” de visitantes.

Uwe Thomas, presidente da divisão Automotive 
Aftermarket da Bosch GmbH, ofereceu sua visão sobre 
o setor de Reparação e Manutenção: “O pós-venda e 
oficinas estão à beira de uma nova era – para as ofici-
nas, a mobilidade conectada é a onda do futuro. Como 
resultado, os temas de trabalho em rede, digitalização 
e realidade aumentada foram, em particular, a deman-
da em nosso estande este ano. A Automechanika é a 
nossa plataforma de escolha para mostrar as últimas 
tendências e tecnologias, bem como para demonstrar 
como a Bosch pode fazer as operações da oficina mais 
eficiente para o futuro”.

A 25ª Automechanika Frankfurt já tem data para 
acontecer: de 11 a 15 de setembro de 2018. 

 Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jochen Günther

Eventos – Automechanika Frankfurt JaRbas Ávila
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JOHNSON CONTROLS ANUNCIA NOVA ESTRUTURA

A Johnson Controls, fabricante da Baterias Heliar, anunciou 
duas importantes mudanças na estrutura organizacional 

da empresa. Em setembro, Alex Pacheco assumiu o cargo 
de vice-presidente e gerente-geral da empresa, enquanto 
Rodrigo Moreira passou à posição de diretor Comercial para 
Aftermarket Brasil (mercado de reposição). Pacheco substitui 
Paulo Santos na função de VP e gerente-geral, tornando-
-se responsável pelas atividades da empresa no Cone Sul – 
Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Já Rodrigo Moreira, que 
antes ocupava o cargo de gerente Nacional de Vendas, se re-
portará diretamente ao novo vice-presidente da companhia.

Para Pacheco, o novo cargo possibilitará continuar o tra-
balho que já estava sendo realizado há dois anos. “Nós cons-

truímos uma estratégia bastante sólida de crescimento no 
País e o meu objetivo é ser um grande facilitador. Além disso, 
manteremos uma comunicação dinâmica e transparente 
com a nossa matriz para conquistar o suporte e os recursos 
que precisamos para a região”, afirma o novo vice-presidente.

O FUTURO DA MOBILIDADE ESTARÁ PRESENTE NA 
AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES 2016
Por: Jarbas Ávila

A Automechanika Buenos Aires consolidou-se como local 
ideal para a reunião dos empresários do setor automo-

tivo, onde serão debatidas as tendências e soluções encon-
tradas pelos profissionais do setor e onde serão realizados 
os negócios entre fabricantes, atacadistas, comerciantes e 
exportadores de produtos e serviços do setor para toda a 
América Latina.

O encontro, organizado pela Afac (Associação das 
Fábricas Argentinas de Componentes), promoverá debates 
entre empresários, profissionais, funcionários e entidades 
empresariais sobre vários temas atuais e para o futuro da in-
dústria automotiva, onde se procurará estimar os potenciais 
de cada segmento, as oportunidades e os próximos desafios.

Em sua nona edição, a feira ocupará uma área de 30 mil 
metros quadrados, onde mais de 350 expositores receberão 
os mais de 30 mil profissionais esperados entre técnicos e 
empresários tanto nacionais quanto internacionais.

Dentre os temas que serão discutidos destacamos A polí-
tica industrial e a geração de investimentos; Comparação de 
políticas industriais de outros países; O futuro da mobilidade 
e seu impacto na atividade produtora; Novos desenvolvi-
mentos em tecnologias e seus impactos no comércio; Novos 
desenvolvimentos em carros híbridos; Novos métodos de 
diagnósticos eletrônicos, entre muitos outros.

O evento, que acontecerá de 9 a 12 de novembro, será 
exclusivo para profissionais e empresários do setor. Não se 
permitirá o ingresso de menores de 16 anos, mesmo acom-
panhados por adulto.
Para mais informações acessar www.automechanika.com.ar

M
es

se
 F

ra
nk

fu
rt

 A
rg

en
tin

a 
/ J

ua
n 

Ca
rlo

s 
Sc

hu
lm

ei
st

er

Flash Redação              

46





Bo
de

M
ar

c

ZF DESTACA ELETRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS 
COMERCIAIS

Com o objetivo de zerar a emissão de poluentes nas cida-
des, a ZF Friedrichshafen AG tem promovido a eletrifica-

ção de veículos comerciais. De acordo com a empresa, o foco 
está nas soluções para acionamentos totalmente elétricos 
de veículos urbanos e nas aplicações híbridas para o trans-
porte de longa distância. Nesse âmbito, os mais recentes 
desenvolvimentos da companhia são um sistema de tração 
central puramente elétrico – que pode ser implementado 
em diversos conceitos de ônibus e caminhões de distribuição 
que circulam nos centros urbanos – e um acionamento elé-
trico perto da roda para caminhões de distribuição pesados.

A marca explica ainda que motores a diesel de eleva-
do torque continuam sendo indispensáveis para muitos 
modelos de veículos comerciais. No entanto, a eletrifica-
ção tem registrado forte potencial nesse segmento, pois o 
driveline híbrido ou totalmente elétrico já se revela atual-
mente uma das melhores alternativas para algumas apli-

cações e em determinados mercados regionais. “Hoje em 
dia, muitos veículos comerciais com quilometragem diária 
restrita já poderiam estar circulando no modo puramente 
elétrico”, afirma Fredrik Staedtler, responsável pela Divisão 
de Tecnologia para Veículos Comerciais da ZF. A empre-
sa destaca ainda que a tecnologia pode ser essencial aos 
veículos de frotas, frequentemente escalados para voltar às 
suas bases depois da operação, onde poderão ter as baterias 
recarregadas facilmente.

MANN-FILTER DESTACA NECESSIDADE DE FILTROS 
DE CABINE LIMPOS NOS VEÍCULOS

A Mann-Filter destaca a importância de se manter os filtros 
de cabine limpos nos veículos, especialmente durante 

a estação da primavera, uma época do ano propensa à piora 
de doenças respiratórias. Iniciada em setembro, a primavera 
é vista como um período no qual crises de rinite alérgica, 
asma e conjuntivite costumam ser mais frequentes, tanto 
por conta da mudança de estação em si quanto pela maior 
presença de pólen no ar.

Dessa forma, os filtros de cabine dos automóveis pas-
sam a ter importância ainda maior. “Este é um item que é 
esquecido pela maioria das pessoas na hora da manutenção. 
Sempre trocam o filtro do ar, do óleo, do combustível, mas 
acabam esquecendo deste que afeta diretamente a saúde 
das pessoas”, afirma André Gonçalves, consultor técnico da 
Mann-Filter. Gonçalves explica ainda que há dois tipos de 

filtros de cabine disponíveis no mercado: o convencional e 
o de carvão ativado.

“Todo carro, independentemente de ter ar-condicionado 
ou não, possui esse filtro. Alguns aceitam os dois tipos, ou-
tros aceitam apenas um deles, mas é fato que necessitam 
de atenção, principalmente em uma estação do ano como 
a primavera. O filtro de cabine pode ser considerado um 
item de segurança, pois pode evitar uma crise de espirros 
do condutor, impedindo um acidente causado pela visão 
comprometida do mesmo”, completa o especialista.
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oMAHLE APRESENTA FILTRO MAIS EFICIENTE PARA MOTORES 

DOWNSIZING

O Centro Tecnológico da Mahle Metal Leve, em Jundiaí (SP), desenvolveu uma nova 
linha de filtros que já está sendo aplicada em alguns dos mais modernos moto-

res downsizing à disposição do mercado brasileiro. A Mahle destaca que filtros de ar 
nem sempre recebem a atenção devida na manutenção do carro. Nos novos motores 
com tecnologia downsizing, em função do turbocompressor e da injeção direta, é 
necessária uma eficiência superior na retenção da aspiração de corpos estranhos para 
dentro do motor.

O novo filtro Mahle recebeu conformação arredondada e graças ao seu novo dese-
nho obteve-se uma área de material filtrante maior e mais aberta, o que garante uma 
separação de impurezas mais eficiente e vida mais longa para o componente. “Isso 
significa que ele terá maior capacidade de reter material contaminante que a maioria 
dos modelos até atingir a quilometragem recomendada para a sua substituição”, des-
taca a empresa.

Uma das características que tornam o novo filtro ideal para os motores mais avançados é o fato de ter recebido uma 
“grade” interna em material plástico, que entre outras atribuições tem a função de direcionar o ar que passa por seu interior. 

SISTEMA DE PARTIDA A FRIO DA MAGNETI 
MARELLI ESTREIA NO FIAT NOVO UNO 2017

O grupo Magneti Marelli apresenta produtos e tecnolo-
gias que equipam o Novo Uno. Entre eles, está o sistema de 
partida a frio da Magneti Marelli, batizado de ECS (Ethanol 
Cold System). Além disso, o novo modelo mantém em sua 
linha 2017 o câmbio automatizado Free Choice, além do 
quadro de instrumentos com display TFT.

O sistema de partida a frio é aplicado nos novos motores 
FireFly flex da FCA, composto por coletor de admissão, corpo 
de borboleta e válvula canister, galeria de combustível e bi-
cos injetores, além da unidade de controle de aquecimento 
HCU (Heater Control Unit) e dois aquecedores de combustí-
vel. De acordo com a empresa, o desafio dos engenheiros foi 
desenvolver um sistema alimentado unicamente por etanol 
e que permitisse a partida do veículo a baixas temperaturas 
(até -8°C). O sistema, além de garantir uma boa partida a frio, 
reduz sensivelmente as emissões de poluentes, colaborando 
com o atendimento aos novos requisitos de emissões.

Também da Magneti Marelli é o display multifuncional 
do Novo Uno. Com duas versões, dependendo do modelo 

do carro, uma delas apresenta segmentos fixos, com ampla 
área de visão, onde as informações ficam mais organizadas 
e com leitura mais fácil.  A iluminação em branco também 
melhora a leitura e deixa o visual mais agradável. A segunda 
versão traz a tecnologia TFT, com tela de 3,5” de alta reso-
lução, que pode ser configurada para mostrar imagens ou 
textos. A vantagem se traduz em comunicação mais clara 
com o condutor, aumentando a interação com o veículo. O 
display TFT também permite controlar várias funções do car-
ro através de menus interativos, além de mostrar informações 
do rádio, como o nome da música em execução ou outras 
informações de mídia digital.

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

49





Faça revisões em seu veículo regularmente.



Página 52


