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COMO O MERCADO 
DEVE REAGIR EM 2017?
Esta é a dúvida que paira na mente da maioria dos 

empresários brasileiros, ainda que especialistas e 

economistas sinalizem um cenário mais positivo. 

É aquela velha história, só vendo para crer porque 

avistamos ainda muita turbulência no universo 

político e o desemprego aumentando, o que deixa 

uma certa apreensão no ar. Por isso, a matéria de 

capa desta edição trata justamente deste tema que 

tanto nos preocupa, mostrando como o cenário 

pode ficar em 2017, considerando o atual contexto. 

2016 foi um ano difícil e muito conturbado sobre 

todos os aspectos. Sobreviver nessa crise foi uma 

tarefa nada fácil para os empresários de forma geral.  

O setor de reposição tem características bem 

distintas, pois a demanda de consumo é gerada 

pela necessidade de manutenção do veículo, que, por sua vez, é segmentada 

em linhas leve e linha pesada, esta última mais atingida devido à queda do 

consumo, diminuição do volume de fretes, paralisação de obras de grande 

porte, transporte de mercadorias e das operações de grandes construtoras por 

consequências políticas. 

Na seção Entrevista, Fernando Ribeiro, diretor-geral da Valeo Service América 

do Sul, divisão do Grupo Valeo responsável pelo segmento de reposição, 

destaca as ações da empresa para o mercado brasileiro. A fabricante, com 

mais de 80 anos de experiência na produção de soluções de iluminação para a 

indústria automotiva mundial, possui várias linhas de produtos, atendendo as 

montadoras e o mercado de reposição.

Espero que as reportagens possam contribuir, de alguma forma, para análises 

e avaliações sobre o mercado e também tragam luz com relação à situação 

econômica do País. 

Até breve!

Renato Giannini, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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Em entrevista exclusiva à revista Mercado 
Automotivo, Fernando Ribeiro, diretor-     

-geral da Valeo Service na América do Sul, 
avalia as expectativas da empresa frente aos 

mercados brasileiro e sul-americano. Além 
disso, o executivo destaca a importância 

do investimento em pesquisa no setor 
automotivo. Confira a íntegra a seguir:

Revista Mercado Automotivo – Em 
2015, o Grupo Valeo investiu mais 
de 10% de suas vendas de equi-
pamentos originais em pesquisa 
e desenvolvimento. Gostaria que 
falasse sobre a importância do fo-
mento à pesquisa.

Fernando Ribeiro – O investi-

mento em pesquisa é fundamen-

tal. A Valeo é essencialmente uma 

empresa inovadora e comprome-

tida com as novas tecnologias. 

Desenvolvemos componentes que 

buscam a evolução do segmento 

automotivo por meio de soluções 

que vão de acordo com as neces-

sidades do mercado. Prova disso, 

é a presença global da Valeo nas 

principais fabricantes de veículos e 

no mercado de reposição que, com 

projetos cada vez mais modernos e 

desafiadores, continuam confian-

do nas nossas peças para otimizar 

e enriquecer seus produtos. 

RMA – O senhor considera esse in-
vestimento em pesquisa um dos 
principais diferenciais do Grupo?

FR – Sem dúvida. Neste ano, 

por exemplo, recebemos o prêmio 

de inovação da Automechanika de 

Frankfurt na categoria Produtos 

Originais (OEM), com o Scanner 

Laser Scala, o primeiro scanner 

a laser para veículos produzidos 

em larga escala, capaz de detectar, 

com precisão, obstáculos à frente 

dos carros. O mercado reconhece 

e valoriza essa característica da 

Valeo. Por isso, estamos sempre 

buscando desenvolver produtos 

ainda mais tecnológicos.

RMA – Ainda em relação a pesqui-
sas e desenvolvimento de novos 
componentes, o senhor considera 
que o setor automotivo brasileiro 
ainda carece de investimentos nes-
tes cenários? Na comparação com 
a indústria europeia, por exemplo, 
em que pé estamos?

FR – O mercado automobilís-

tico brasileiro evoluiu muito nos 

últimos anos devido à chegada de 

Pesquisar é preciso

Entrevista Redação
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novas indústrias e empresas do 

setor. Em relação à Valeo, pode-

mos dizer que o mercado nacional 

já possui produtos de ponta, uma 

vez que muitas das nossas solu-

ções desenvolvidas no exterior 

são trazidas para cá. Além disso, 

a Valeo Service, divisão voltada 

especialmente para o aftermarket 

do Grupo, possui produtos com a 

mesma excelência e qualidade dos 

componentes do mercado original, 

garantindo o mesmo grau tecnoló-

gico em todas as cadeias do setor 

e em boa parte da frota circulante.

RMA – Gostaria que falasse sobre 
o Valeo InBlue. Essa integração 
entre tecnologia e veículos já dei-
xou de ser uma tendência para ser 
uma completa realidade do setor 
automotivo?

FR – O Valeo InBlue permite aos 

motoristas utilizarem o smartpho-

ne para travar, destravar e ligar o 

carro, além de controlar aplicativos 

e acessar remotamente os dados 

úteis do veículo usando a conexão 

via bluetooth. Acreditamos que a 

integração entre dispositivos tec-

nológicos e veículos já é uma rea-

lidade e que, aos poucos, deve co-

meçar a ser cada vez mais utilizada 

no dia a dia dos motoristas. Temos 

orgulho de ser uma empresa com 

o DNA tecnológico e estar à frente 

de soluções inovadoras como essa.

RMA – Qual é o cenário atual para 
os veículos elétricos no Brasil? O 
senhor considera que ainda falta 
muito para que esse tipo de carro 
se torne uma realidade no merca-
do brasileiro?

FR – Os veículos elétricos já 

são realidade em mercados inter-

nacionais e acreditamos que, em 

pouco tempo, eles também inte-

grarão a realidade do brasileiro. 

Apostar em tecnologias que redu-

zam as emissões de poluentes é 

umas das prioridades globais da 

Valeo. Nesse sentido, desenvol-

vemos soluções e parcerias a fim 

de buscar soluções que atendam a 

todos os nossos mercados. O que 

podemos garantir é que a Valeo já 

possui as tecnologias disponíveis 

para esse tipo de aplicação e está 

pronta para fazer uso disso em um 

futuro próximo.

RMA – Quais seriam os principais 
ganhos para o consumidor brasi-
leiro na expansão de produção de 
carros elétricos no País?

FR – O principal ganho seria 

poder contar com veículos e com-

ponentes altamente tecnológicos 

e também mais sustentáveis, pos-

sibilitando maior eficiência ener-

gética e menos índices de emis-

sões de poluentes.

RMA – A Valeo participou recen-
temente do 1º Fórum de Inovação 
DPK. Qual a importância desse tipo 
de evento para o setor automoti-
vo brasileiro? Qual foi a mensagem 
central do encontro?

FR – Como uma empresa com-

prometida com a inovação, a Valeo 

acredita que iniciativas como a do 

Fórum de Inovação DPK devem ser 

incentivadas. Eventos como esse 

são essenciais para que possa-

mos entender o atual cenário do 

mercado brasileiro em relação 

a inovação. O Fórum trouxe uma 

discussão importantíssima ao se-

tor de autopeças sobre o impacto 

das novas tendências e tecnolo-

gias aos negócios do segmento. 

Consideramos o saldo do evento 

muito positivo, uma vez que foi 

possível identificar que a deman-

da por soluções mais tecnológicas 

já é uma realidade na nossa indús-

tria e, principalmente, que a Valeo 

está preparada para isso.

RMA – Como funciona o canal 
de atendimento Tech Center da 
Valeo? Qual sua estrutura e prin-
cipais diferenciais?

FR – O Tech Center, o serviço 

0800 da Valeo Service, é um bra-

ço do Tech Care, o nosso canal de 

atendimento ao cliente. O Tech 

Care tem como diferencial o fato 

de possuir promotores qualifica-

dos e preparados para atender 

demandas técnicas, tanto pelo 

0800, quanto em visitas. Além de 

sanar dúvidas, esses profissionais, 

que estão divididos em diversas 

regiões do País, conhecem profun-

damente nossos produtos e estão 

aptos a apresentar nossa marca 

e componentes, além de realizar 

treinamentos. Outro ponto forte 

são os diversos documentos e 

históricos que possuímos para dar 

suporte a todo tipo de solicitação 

dos clientes, desde o distribuidor 

até o reparador automotivo e o 

dono do carro.

RMA – Qual a expectativa da Valeo 
em relação ao mercado brasileiro 
nos próximos dois anos?
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FR – O mercado brasileiro 

evoluiu muito nos últimos anos 

e a Valeo se sente honrada em 

ter contribuído para esse cresci-

mento. Presenciamos uma grande 

evolução na indústria automoti-

va, em especial no segmento do 

aftermarket, área de atuação da 

Valeo Service, e acreditamos que 

ainda temos muito o que evoluir.  

Confiamos no potencial do Brasil 

e estamos preparados para atuar 

nos mais diversos cenários.

RMA – Qual é o peso do Brasil 

na atuação da Valeo no merca-

do sul-  -americano? É possível 

ampliar essa participação no 

mercado brasileiro?

FR – O mercado brasileiro é de 

grande importância para a Valeo, 

tanto no segmento OEM quanto 

no aftermarket. Em 2016, trabalha-

mos de maneira intensa a fim de 

ampliar a nossa atuação no vare-

jo. Reforçamos a nossa equipe de 

promotores e realizamos diversas 

ações de relacionamento com o 

setor. Além disso, lançamos mais 

de 600 novas aplicações e reesti-

lizamos algumas linhas, tudo para 

tornar nosso produto ainda mais 

competitivo ao mercado brasilei-

ro. Nosso objetivo é fazer da Valeo 

uma organização global com forte 

atuação local.

RMA – E em relação à América do 
Sul, a empresa pensa em ampliar 
sua atuação?

FR – A Valeo Service é uma em-

presa em constante evolução e isso 

inclui, consequentemente, sua atu-

ação em diferentes mercados. Em 

relação à América do Sul, neste ano, 

por exemplo, ampliamos a nossa 

atuação na Argentina, onde inaugu-

ramos um novo centro de distribui-

ção. Também aumentamos a nossa 

equipe local que passou a contar 

com novos promotores de vendas 

e pessoal de marketing, logística e 

vários outros departamentos de-

dicados especialmente à região, 

além de termos lançado catálogos 

eletrônicos e impressos exclusivos 

para o País.  

Entrevista Redação
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Photon na InternetPhoton na Internet

Seguindo as tendências mundiais, o Grupo Photon marca presença no 

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

Siga nossos Twitters: @automotivo

@grupophoton

@reposicao





Inovar também na crise
Em livro, especialista aborda como as empresas devem pensar a 
inovação em períodos de turbulência

Chega às livrarias de todo o País neste final de 
ano um livro que pode muito bem ser útil para 
diversos públicos, mas que serve principal-

mente aos interesses dos empresários brasileiros. Na 
obra Inovar em Tempos de Crise (R$ 35, Letras Capital 
Editora, 152 páginas), o autor Sergio Dias busca utilizar 
toda a sua experiência na indústria e na academia para 
abordar soluções que poderão ser muito úteis para 
aqueles que precisam de uma luz para não naufragar 
junto com a crise brasileira.

Ainda que a percepção geral do brasileiro seja de 
que o pior da crise já passou, as consequências ge-
radas por este difícil momento da economia do País 
ainda aflige diversos empresários e empreendedores 
que temem pela falência de seus negócios. Em seu 
livro, Dias apresenta as proposições de forma clara e 
por meio de uma linguagem simples, sem recorrer a 
termos técnicos, busca levar aos leitores quais são os 
diferenciais que mais merecem atenção em uma gestão 
que busca atravessar a crise e chegar com segurança e 
solidez “do outro lado”.

De acordo com Dias, há tempos o escritor buscava 
escrever um livro a respeito de inovação. A partir do 
momento que o Brasil atravessa, no entanto, surgiu a 
oportunidade para que ele abordasse o conceito da 
inovação no âmbito da crise. Para exemplificar a im-
portância em se associar os dois temas na publicação, 
Dias ressalta uma frase atribuída a Albert Einstein logo 
no início de seu livro: “Não há nada que seja maior 
evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa 
dia após dia e esperar resultados diferentes”.

Ao longo de sua obra, Dias explica que o tema da 
inovação sempre foi envolto por mitos e desconfianças 
por parte dos empresários, que associam o assunto 
a um gasto considerável de receita. Com frequência 

o especialista era consultado por atores da indústria 
que buscavam entender o custo da inovação, se a ino-
vação para ocorrer dependia e muito da criatividade, 
se era possível inovar tanto em pequenas quanto em 

Na obra o autor Sergio Dias busca utilizar toda a sua experiência 
para abordar soluções que poderão ser muito úteis para aqueles que 
precisam de uma luz para não naufragar junto com a crise brasileira.

Cultura Redação
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grandes empresas. Em muitos casos, relata, a questão 
era simplesmente “Inovar para quê?”.

“Realizei mais de 50 palestras, workshops, clínicas 
tecnológicas e cursos de gestão da inovação [a partir 
dessas demandas]. Estive praticamente em todas as 
regiões do Estado do Rio de Janeiro com o propósi-
to de levar essa ideia da inovação aos empresários. 
A partir de 2010, além do Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a Anpei 
(Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 
das Empresas Inovadoras) e a Firjan (Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) também me 
deram oportunidades de realizar trabalhos semelhan-
tes, através dos quais pude ter contato com diversos 
empresários e conhecer suas histórias e situações en-
frentadas, que me enriqueceram de conhecimentos e 
experiências”, complementa.

Em seu livro, Dias busca destacar que a crise eco-
nômica muitas vezes pode se apresentar como uma 
boa oportunidade para inovar. Afinal, em um cenário 
de bonança, com conforto e estabilidade, as empresas 
evitam arriscar investimentos em inovação, já que o 
ganho não será certo, em uma primeira análise super-
ficial. O autor também destaca os passos que corres-
pondem ao caminho da inovação e frisa que atitude e 
planejamento são essenciais para que os empresários 
possam chegar a processos inovadores, com resultados 
positivos para seus negócios.

O livro de Dias é importante porque apresenta o 
conceito de inovação desde sua concepção até a parte 
do gerenciamento das práticas inovadoras em si. Afinal, 
de nada adianta para a empresa fomentar processos 
inovadores se não souber como, posteriormente, ge-
renciá-los e colher os frutos positivos resultantes deles. 

“Ao longo da narrativa falo das crises e de como 
enfrentá-las. Mostro caminhos e ferramentas para que 
o objetivo da jornada seja atingido. Cito fatos que ilus-
tram e comprovam a teoria. Como em toda jornada 
entendo que o importante não é chegar ao objetivo 
e sim aprender com a travessia. É como a escalada 
de uma montanha. Chegar ao topo é o objetivo, mas 
o aprendizado está na subida”, avalia o especialista.

“Apresento o que considero as principais ferramentas 
para essa jornada: a atitude empresarial, o planejamen-
to e a inovação como processo. Destaco o foco principal 
de todos os tipos de negócio – o cliente. Ao escrever 
este livro sempre tive em mente que o fazia para sa-
tisfazer meu cliente”, completa.

Mais do que descrever a origem e os resultados dos 
processos de inovação, o livro busca trazer o exemplo 
de entidades que podem contribuir com o empresário 
ou empreendedor na implementação de práticas deste 
tipo em seus negócios. Além disso, ao final da obra, o 
autor lista uma série de casos de sucesso para explicar 
como as empresas têm buscado investir na inovação 
(seja financeiramente ou como tempo de trabalho) 
para alcançar resultados diferentes e mais positivos 
em meio à crise.

Ainda que o horizonte esteja mais claro, o ano de 
2017 será de inúmeros desafios para aqueles que pre-
cisam “quebrar a cabeça” de modo a tornar seus negó-
cios mais rentáveis e sustentáveis. Assim, informações 
e orientações como estas abordadas por Sergio Dias 
são extremamente úteis para aqueles que não bus-
cam apenas sobreviver à crise, mas, principalmente, 
crescer com ela. 

Cultura Redação
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A eleição de Donaldo Trump à presidência dos 
Estados Unidos pegou o mundo de surpresa 
na madrugada do último dia 9 de novembro. 

Também conhecido por suas polêmicas e por episó-
dios em que teria desrespeitado os direitos de mi-
norias, o candidato do Partido Republicano não era o 
favorito para a disputa com Hillary Clinton, do Partido 
Democrata, no pleito norte-americano.

A maior parte das pesquisas de intenção de voto 
divulgadas nas semanas que antecederam as votações 
apontava para uma vitória de Hillary Clinton por alguns 
pontos de diferença. O que os institutos não levaram em 
consideração, no entanto, foi a parcela de americanos 
proveniente principalmente da classe média de regiões 
centrais do país que não fizeram questão de declarar seu 
voto antes das eleições e que acabaram optando por 
Trump. Foi a chamada “América Silenciosa” que pesou a 
balança dos delegados no pleito a favor do republicano 
e interrompeu a jornada de dois mandatos consecutivos 
dos democratas em Washington.

Fato é que a eleição dos Estados Unidos é uma 
das que mais geram consequências a diferentes paí-
ses do mundo e, consequentemente, atrai a atenção 
da imprensa dos mais variados locais. Ainda que um 
país não seja considerado um parceiro estratégico dos 
Estados Unidos, a condução da política econômica e 
da política externa do país irá afetar o cotidiano de 

todo o planeta. Tais fatores são amplamente variáveis, 
a depender de quem assume a Presidência da nação e 
de suas orientações ideológicas e pessoais.

PROTECIONISMO NORTE-AMERICANO
Um dos aspectos mais apontados por analistas no 

que diz respeito às preocupações com o governo de 
Donald Trump é o possível aumento do protecionis-
mo. Sob o argumento de que precisava devolver aos 
norte-americanos os milhões de empregos que “dei-
xaram” o país devido à transferência de indústrias para 
outras regiões, Trump destacou em sua campanha que 
iria renegociar os termos do Tratado Norte-Americano 
de Livre Comércio (Nafta, em inglês), com México e 
Canadá, e que abandonaria o Tratado Transpacífico 
(TPP, em inglês), com o Japão e mais 10 países do 
Pacífico. Enquanto este último ainda não foi ratifica-
do pelo Congresso do país, o primeiro foi classificado 
pelo novo presidente como o “pior acordo comercial 
da história dos Estados Unidos”.

Existe também a orientação de que Trump poderá 
endurecer as relações com a China, o maior parceiro 
comercial dos Estados Unidos. Os chineses foram sis-
tematicamente acusados pelo republicano de adotar 
práticas anticompetitivas e também de desvalorizar sua 
moeda irregularmente. Em entrevista à Agência Brasil, 
Mauro Rochlin, economista e professor da Fundação 

Vitória 
inesperada

Eleição de Donald Trump nos 
EUA liga o alerta a respeito 

das consequências para a 
economia brasileira
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Getúlio Vargas, afirmou que os efeitos da vitória de 
Trump dizem respeito a todo o comércio internacional 
e não apenas a alguns países específicos.

“Como o discurso de Trump é muito protecionista 
e um tanto xenófobo, o receio é que isso represente 
uma restrição maior do mercado norte-americano em 
relação às exportações. O discurso apontava para a de-
fesa de empregos norte-americanos e, especificamen-
te, para a China como uma destruidora de empregos 
nos Estados Unidos, o que faria supor que eles seriam 
menos receptivos com relação ao comércio com países 
que pudessem representar  menor oferta de empregos 
lá”, afirmou. A avaliação do especialista é de que as 
exportações do Brasil em diversos setores poderão ser 
afetadas caso Trump siga em frente com suas propostas 
mais polêmicas alardeadas durante a campanha. 

“Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro 
comercial do Brasil. As exportações brasileiras para lá 
têm alto valor agregado. São produtos manufaturados, ao 
contrário do que vai, por exemplo, para a China, que são 
commodities. Qualquer restrição com relação ao mercado 
norte-americano seria ruim para o nosso setor exportador, 
principalmente de bens manufaturados. Esse é o maior 
risco para a economia brasileira”, completou.

LADO POSITIVO
Numa tentativa de enxergar o “lado cheio do copo”, 

o que se leva em consideração também é que as novas 
políticas adotadas por Trump poderão trazer  oportu-
nidades para determinados setores brasileiros. Isso 
porque, ao endurecer o comércio com países como 
México e China, os Estados Unidos permitirão, ainda 
que indiretamente, que o Brasil aproxime-se ainda 
mais destes atores internacionais.

O setor automotivo, por exemplo, poderá estreitar 
relações com México, partindo do pressuposto da ado-
ção de acordos e medidas que sejam também ampla-
mente vantajosos à indústria brasileira. Além disso, o 
agronegócio brasileiro poderá intensificar sua atuação 
nestas regiões, que perderam significativamente o con-
tato mais próximo com os Estados Unidos.

Em entrevista à Rádio Nacional, o jurista e ex-minis-
tro das Relações Exteriores Francisco Rezek chamou a 
atenção para o fato de que, em sua avaliação, o Brasil 
não deverá ser um dos principais impactados pelas 
temidas medidas do governo Trump. “No restante do 
mundo e, sobretudo entre os países que mais impor-
tam, eu diria que o Brasil é provavelmente um dos 
menos afetados. Há outros países que têm mais com 

o que se preocupar do que nós. Sobre nós, o que re-
percute é apenas essa ideia de que temos, na chefia 
daquilo que ainda é a nação militar e economicamente 
mais poderosa do mundo, alguém que não tem como 
avaliar o fenômeno global, os interesses nacionais à 
luz da comunidade humana que povoa o planeta. É 
isso que falta a Donald Trump. Nesse sentido, como 
somos uma parte expressiva deste mundo, um país de 
dimensões territorial e humana colossais, o problema 
nos afeta. Mas ele decididamente não nos afeta mais 
do que a outros, como a comunidade europeia, o Reino 
Unido, a Rússia e outras nações”, explicou Rezek.

No que diz respeito à relação bilateral entre Brasil e 
Estados Unidos, os especialistas ressaltam que a preo-
cupação de Donald Trump não está voltada à América 
Latina, a não ser no que diz respeito à imigração ilegal. 
No que tange o campo econômico e político, entretanto, 
o republicano não parece virar seu foco para a região.

“Ele não tem uma grande preocupação com a 
América Latina, salvo no sentido negativo, em termos 
de imigração ilegal. Para os brasileiros que queiram ir 
para os Estados Unidos, provavelmente vai ficar mais 
difícil obter visto. Aquela defesa da democracia e de um 
governo aberto que tem Barack Obama não vai ser de 
muita importância para Trump. Vai ser mais importante 
assegurar que todos sejam aliados dos Estados Unidos. 
Que o Brasil e a América Latina estejam firmemente 
pró Estados Unidos”, avaliou Robert Gregory Michner, 
professor de política e administração pública da Escola 
Brasileira de Administração Pública (Ebape) da FGV.

O especialista também chama a atenção para a 
percepção de que Trump, no poder, não conseguirá 
adotar o extremismo visto em suas propostas durante a 
campanha. Ainda que seu partido detenha a maioria no 
Congresso, Trump não deve apostar, em um primeiro 
momento, em medidas muito controversas. 

“Basicamente, vamos ver se o discurso dele, que 
era muito hiperbólico, exagerado, realmente era pura 
retórica ou se era um prelúdio à ação. As promessas 
eram muito extremas em termos de política externa, 
de mudar grandes estratégias dos Estados Unidos em 
diversos sentidos. O discurso de Trump sempre foi ra-
cista, misógino e pouco tolerante. Vamos ver se isso se 
traduz, especialmente em relação aos imigrantes. Fica 
uma incógnita”, completou. Se as incertezas já eram 
grandes antes das eleições dos Estados Unidos, com a 
vitória de Trump os rumos da economia global ficaram 
ainda mais incertos.
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O Brasil caminha para 2017 em 
um cenário que, se não está claro, 
ao menos nos indica um horizon-
te mais positivo. Os últimos indi-
cadores econômicos divulgados 
– tanto os oficiais como aqueles 
desenvolvidos por instituições es-
pecializadas – representaram um 
certo “freio” para o otimismo de-
senfreado que surgiu no País es-
pecialmente após o impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff. 
Ainda assim, é possível esperar um 
cenário mais positivo em 2017, com 
resultados concretos não apenas 
para a indústria em seus diversos 
setores, mas também para as famí-
lias brasileiras.

Quem acompanha o noticiário 
econômico – e até mesmo político – 

do País sabe que nas últimas sema-
nas a sensação geral a se espalhar 
entre as pessoas é a de que “o pior 
da crise já passou”. Quando ana-
lisamos, de fato, a transição entre 
os anos de 2014 e 2016, as piores 
consequências da crise financeira 
parecem já ter atingido os brasilei-
ros. Um dos principais indicadores 
a comprovar essa percepção de 
que a crise já fez seus estragos é a 
taxa de desemprego.

Calculada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a taxa de desemprego é 
extremamente importante para se 
avaliar a situação do País de uma 
maneira mais “macro”. Isso ocorre 
justamente porque seu resultado 
reflete as consequências econômi-

cas dos últimos meses e não ape-
nas do mês em questão. Ou seja, 
não se trata de uma “fotografia” 
simplesmente do período analisa-
do, já que é necessário considerar 
quais foram as medidas e ações 
que levaram ao resultado visto.

Desde abril deste ano, o índice 
de desemprego no Brasil atingiu 
mais de 10%, chegando a 11,8% no 
mês de agosto. Os índices são os 
piores desde 2007, quando o indi-
cador começou a apresentar que-
da. Entre 2008 e 2014, o brasileiro 
vivenciou uma sensível queda nos 
índices mensais de desemprego e 
isso foi sentido por todos, na prá-
tica, quando a indústria passou a 
reclamar da falta de profissionais 
qualificados para determinadas va-

HORIZONTE POSITIVO
Com a percepção de que o pior da crise já passou, brasileiro 
aguarda 2017 com boas expectativas
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gas, que passaram, inclusive, a não 
ser preenchidas.

A crise que o Brasil enfrenta 
atualmente pode ser observada no 
índice de desemprego a partir de 
março de 2015, quando o indicador 
passou a registrar seguidos aumen-
tos até passar dos 10% no segundo 
trimestre deste ano. O resultado 
mais recente, no entanto, é apenas 
uma consequência de certa forma 
natural do que foi visto no dia a dia 
do brasileiro entre 2014 e 2016: ou 
seja, o aprofundamento da crise.

Para 2017, entretanto, o governo 
brasileiro espera por uma retoma-
da na economia, afastando o risco 
de o índice de desemprego voltar a 
crescer a níveis alarmantes. Em en-
trevista ao programa A Voz do Brasil, 

da Empresa Brasil de Comunicação, 
o ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, afirmou que há indica-
ções de retorno do crescimento da 
economia brasileira em 2017. Como 
“consequência natural e inevitável” 
desse crescimento econômico, o 
ministro avalia que os brasileiros 
verão uma retomada do emprego.

“Existem diversas indicações 
de que teremos, de fato, a econo-
mia crescendo no próximo ano”, 
afirmou Meirelles, que defendeu 
novamente a necessidade de refor-
mas econômicas para que o Brasil 
volte a crescer. “O Brasil precisa re-
formar a economia para que cresça 
e seja capaz de gerar empregos, 
gerar renda para a população e 
baixar a inflação”, completou. Com 
base nessa reformulação dos gas-
tos públicos, Meirelles também 
destacou a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 55, chamada 
de PEC 241 durante a tramitação 
na Câmara, que prevê a limitação 
de gastos desta natureza à inflação 
oficial do ano anterior durante os 
próximos 20 anos. “O que se esta-
belece como um mínimo de gastos 
com saúde e educação, é acima do 
mínimo estabelecido até agora. O 
Executivo e o Congresso podem, 
inclusive, aprovar mais despesas. 
Portanto, é algo que preserva, sim, 
o investimento nessas duas áreas 
fundamentais para a sociedade”, 
disse Meirelles ao defender a apro-
vação da medida como fator essen-
cial para evitar a gastança pública 
desenfreada.

“Imaginem uma família que co-
mece a gastar mais do que ganha, 
a tomar empréstimos em quan-
tidades cada vez maiores. Esta 
proposta vai limitar o crescimento 
dos gastos, da mesma maneira que 
faz uma família que está gastando 
mais do que ganha”, completou. 

Importante destacar também que, 
segundo o ministro, a aprovação da 
PEC permitiria que o governo não 
aumentasse impostos no próximo 
ano, um cenário que já contribui-
ria enormemente com o brasileiro 
em si, mas também com a indústria 
de diversos setores, que enfrentam 
uma carga de taxas extremamente 
severa.

“O aumento [de impostos] seria 
necessário se as despesas continu-
assem a crescer de forma descon-
trolada. No momento em que o go-
verno corta na própria carne, como 
disse o presidente Michel Temer, 
elimina a necessidade de aumentar 
impostos”, concluiu, em entrevista 
ao programa da EBC.

DADOS QUE REDUZEM O OTIMISMO
Apesar do otimismo geral que 

tem dominado o ambiente brasi-
leiro nos últimos meses, a divul-
gação de alguns números freou o 
sentimento geral de que, em 2017, 
teremos ventos (muito) melhores. 
De acordo com a economista Silvia 
Matos, durante palestra no seminá-
rio Perspectivas 2017: Economia e 
Política em Momento de Mudança, 
promovido pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/Ibre), o Brasil não de-
verá sair da crise em 2017.

Em declarações repercutidas 
pela Agência Brasil, Silvia ressaltou 
que a previsão é de que em 2016 
haverá contração de 3,4% no Produto 
Interno Bruto (PIB) e que 2017 deve 
começar com queda de 0,5% no indi-
cador. “Acho difícil imaginar uma sa-
ída tão rápida dessa recessão. Uma 
recessão longa, profunda, similar à 
dos anos 80 e, sem dúvida, baixo 
crescimento neste ano”, afirmou a 
economista, que é também coor-
denadora técnica do Boletim Macro 
Ibre, estudo mensal que contempla 
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estatísticas, projeções e análises 
dos aspectos mais relevantes da 
economia brasileira.

Ainda segundo a especialista, 
o movimento de “desinflação” tem 
ocorrido em ritmo lento no País. 
Dessa forma, o Banco Central adota 
maior cautela para não errar na pre-
visão dos números em suas expec-
tativas divulgadas. “Nesse momento 
de transição econômica a gente não 
sabe quanto de desinflação virá, en-
tão o Banco Central está sendo ex-
tremamente cauteloso e provavel-
mente não terá a queda na taxa de 
juros esperada pelo mercado, logo, 
a economia não vai poder se recupe-
rar com a mesma velocidade”, disse.

As estimativas oficiais também 
passaram por revisão negativa neste 
final de ano. Por meio do boletim 
Focus, que leva em consideração as 
análises de mais de 100 instituições 
financeiras, o Banco Central estimou 
uma retração mais acentuada do PIB 
em 2016, bem como um crescimento 
inferior no ano seguinte.

A estimativa para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) – a inflação do País – 
para este ano ficou estável em 6,88%, 
ainda acima do teto de 6,5%, com 
objetivo central de 4,5%, adotados 
pelo governo brasileiro para 2016. 
Em 2017, a previsão do índice caiu 
de 5% para 4,94%, também acima da 
meta central oficial. Quanto ao PIB, a 
variação entre a última apresentação 
do Banco Central e o que foi pre-
visto agora é praticamente a mesma 
quando se leva em consideração o 
ano de 2016 e o de 2017.

Para este ano, a previsão de 
queda do PIB passou de 3,30% para 
3,31%. Para 2017, a expectativa é de 
crescimento, na ordem de 1,20%. Na 
última divulgação de dados oficiais 
do BC, a estimativa era de cresci-

mento de 1,21% na economia bra-
sileira. Percebe-se, portanto, que o 
mercado até mantém a perspectiva 
de que 2016 representaria o fim da 
retração brasileira e que 2017 po-
deria apresentar crescimento em 
relação às temporadas anteriores. 
No entanto, a revisão dos índices, 
ainda que mínima, revela que a 
pílula não tem sido tão dourada 
quanto imaginavam.

CAMINHO CORRETO
O brasileiro chega, portanto, ao 

final de 2016 com a correta impres-
são de que “as coisas estão melho-
rando”, “estão avançando”. Ainda 
que isso ocorra de forma paula-
tina, sem grandes sobressaltos e 
melhoras. É preciso levar em con-
sideração que a crise enfrentada 
pelo Brasil atualmente é uma das 
mais fortes – senão a mais forte – já 
encarada pelo País em sua histó-
ria. O número de desempregados 
cresceu enormemente, a renda da 
população caiu sobremaneira, o 
consumo retraiu em níveis alarman-
tes e basta caminhar por qualquer 
metrópole do País para perceber 
a quantidade de lojas e comércios 
que fecharam as portas.

A recuperação, portanto, virá. 
Mas é preciso ter calma. Ainda 
no seminário Perspectivas 2017: 
Economia e Política em Momento de 
Mudança, a economista Sílvia Matos 
reforçou que um crescimento mais 
robusto e mais rápido da economia 
brasileira depende também de uma 
recuperação do setor de serviços e 
não apenas da atividade industrial. 
No entanto, com a recente redução 
de despesas do governo e do con-
sumo das famílias, o setor de servi-
ços sentiu na pele a retração.

“Como a gente não tem nada de 
fora puxando a indústria e o setor 
externo não vai contribuir para este 
supercrescimento, o que poderia vir 
seria da demanda interna, mas para 
a demanda interna vir com uma ace-
leração muito forte, precisa ter capa-
cidade de aceleração que viria pelo 
canal do crédito, que parece ainda 
estar entupido”, afirmou.

“A ideia é que a taxa de desem-
prego no segundo semestre de 2017 
pode começar a mostrar algum recuo. 
Não é nada brilhante, mas é um si-
nal favorável e poderia continuar em 
2018 esse processo. Mas a gente vai 
conviver com taxas de desemprego 
ainda elevadas, porque, antes de 
contratar, tem espaço para aumen-
to de horas trabalhadas”, avaliou a 
economista, que voltou a reforçar a 
importância das reformas às quais 
o Brasil poderá ser submetido. 
“Quando a situação econômica me-
lhora de alguma forma o político é 
bem avaliado. Está dando os incen-
tivos corretos. Vamos tentar arrumar 
essa economia, porque com a crise 
ninguém ganha, todos perdemos. É 
essa visão um pouco mais otimista. 
Não quer dizer que vamos resolver 
todos os problemas em 2017. O cená-
rio de curto prazo reflete esses pro-
blemas tão grandes da nossa econo-
mia”, finalizou.

O cenário a curto prazo, de fato, 
pode não ser dos melhores. No en-
tanto, acreditar em dias mais tranqui-
los parece ser um dos principais pon-
tos em que o brasileiro pode se fiar 
neste momento. O pior da crise ficou 
para trás. Embora isso não diminua 
as dificuldades e as consequências 
geradas pela recessão brasileira, ao 
menos nos permite acreditar que o 
trem está voltando corretamente aos 
trilhos e seguindo no rumo certo. 

Capa Redação

24





PEÇAS PARA MOTOS
QUE SUPERAM OS LIMITES

DE QUALIDADE

O Grupo MAHLE é um dos maiores fornecedores do setor automotivo mundial. Seu extenso catálogo de componentes 
para motor também oferece qualidade e variedade em peças para motos. Os mais modernos sistemas produtivos 
são aplicados a essa linha de produtos, garantindo um grau de segurança e desempenho que sempre superam as 
expectativas do mercado de reposição.
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Comportamento 
empreendedor em vendas

Abraham Maslow, psicólogo norte-americano, 
afirmava que o “homem criativo não é aquele sobre 
o qual se acrescentou algo, mas aquele do qual nada 
se tirou”. Significa dizer que todos nascem criativos 
e alguns vão perdendo essa capacidade na medida 
em que a sociedade vai impondo regras e moldando 
o seu comportamento.

Por outro lado, se a criatividade é própria do ser 
humano e, em geral, o comportamento pode ser mo-
dificado, por que não transformar essa possibilidade 
em vantagem competitiva para a empresa a partir 
do estímulo ao comportamento empreendedor, em 
especial na área de vendas?

Vendas e Financeiro são as áreas onde as pes-
soas têm mais condições de se comportar como 
“donos” do negócio. A primeira, pela necessidade 
de interagir com outras pessoas, de lidar com emo-
ções e de modificar comportamentos, típico dos 
empreendedores. A segunda, pela necessidade de 
controlar e aplicar bem o dinheiro, principalmente 
quando é dos outros.

Na prática, existe uma grande expectativa dos 
líderes e donos de empresas e muito estímulo para 

que os colaboradores adotem o pensamento empre-
endedor, portanto, tornou-se comum ouvir alguém 
dizer: “Você precisa agir como dono”. Interessante, 
mas ninguém muda o comportamento do dia para a 
noite por meio de uma simples frase. É necessário 
mobilizar as pessoas.

Há algum tempo, li com voracidade o livro O 
Poder da Inovação, de Luiz Serafim, onde ele narra 
sua experiência de vinte anos como head de ma-
rketing corporativo da 3M, considerada uma das 
empresas mais inovadoras e vendedoras do mundo.

Com base no livro e na minha experiência pesso-
al, adaptei as bases do pensamento inovador capaz 
de fomentar a cultura empreendedora nas empre-
sas. Sem isso, penso que as chances de estímulo 
ao comportamento empreendedor são mínimas, 
principalmente na área de vendas, que depende 
de criatividade, esforço e motivação todos os dias. 

VEJAMOS:
Valores: tudo começa com a definição dos valo-

res, os quais, geralmente, estão associados ao fu-
turo da organização. Como queremos ser vistos nos 

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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próximos 5, 10 ou 20 anos? Com relação ao produto 
ou serviço, você acredita naquilo que sua empresa 
vende? O seu produto ou serviço contribui para a 
melhoria da sociedade? Até onde vai a integrida-
de da sua empresa, ou seja, ela pratica os mesmos 
valores atribuídos ao seu produto ou serviço? Sua 
empresa vende preço ou vende valor?

Mudança de comportamento: se os valores es-
tão claros e a empresa vai adotar essa bandeira, o 
comportamento precisa mudar. A maneira como as 
pessoas trabalham e produzem algo é um processo 
que deve evoluir em todos os níveis hierárquicos. 
Um velho ditado permanece vivo: para obter o que 
você nunca obteve é preciso fazer algo que você 
nunca fez. Simples assim!

Autonomia: um dos fatores mais importantes da 
empresa inovadora é delegar autonomia às equipes 
de trabalho. Quando se trata de criar, empreender, 
inovar e vender, o perfil centralizador já não funcio-
na mais. Conceder autonomia não significa conceder 
liberdade total nem atribuir responsabilidade maior 
do que a pessoa pode suportar, mas estabelecer 
metas desafiadoras e atingíveis para o fim desejado. 
Um planejamento comercial e uma política de ven-
das com limites de autoridade e responsabilidade 
bem definidos são suficientes.

Estímulo ao comportamento empreendedor: num 
ambiente fechado a sugestões, onde impera o medo, 
a intolerância aos erros e o desrespeito, não há como 
estimular o comportamento empreendedor; a sen-
sação de liberdade e autonomia favorecem a con-
cepção das ideias e a experimentação. As pessoas 
só conseguem contribuir quando se sentem livres 
para criar e propor ideias sem retaliação.

Cultura de tolerância ao erro: quem empreende 
e ousa buscar novas trilhas que levam a melhores 
resultados não consegue acertar todas as vezes, 
portanto, criar, inovar e empreender é sinônimo de 
arriscar. Erros são comuns e inerentes ao processo 
de inovação. Tolerar fracassos é vital para estimular 
as equipes a um novo começo. A crítica mata a ini-
ciativa e, pelo menos no início, o erro faz parte do 
processo de aprendizado.

Tempo dedicado à inovação: essa ideia original é 
da 3M, cuja semente foi plantada em 1923. Na déca-
da de 1940, o princípio se formalizou e permitiu que 
toda a comunidade técnica da empresa utilizasse 
15% do tempo de trabalho para se dedicar a projetos 
apaixonantes. Art Fry, cientista da 3M, usou os 15% 

do tempo para desenvolver o bloco de recados auto-
adesivo mais famoso do mundo, o Post-it. A equipe 
de vendas da sua empresa participa do processo 
criativo, da definição de políticas, da mudança de 
comportamento ou recebe as metas goela abaixo e 
sai correndo para o campo?

Reconhecimento: se o vendedor demonstra 
comprometimento e energia para avançar além das 
fronteiras da descrição do cargo, usando a imagina-
ção e o conhecimento para agregar valor à empre-
sa, aos clientes e à sociedade, qual o problema em 
reconhecê-lo? O reconhecimento é uma ferramen-
ta poderosíssima para estimular o comportamento 
empreendedor, seja por meio de bônus, prêmios, 
promoções ou, na maioria das vezes, de um elogio 
sincero diante da equipe.

A gestão empreendedora exige uma gestão di-
ferente daquela que existe, entretanto, as bases 
do comportamento empreendedor são as mesmas, 
não importa o tamanho da organização. Algumas 
empresas são mais arrojadas e permitem que os 
colaboradores enfrentem com mais determinação 
as decisões sobre seus próprios papeis e compro-
missos como se fossem os verdadeiros donos do 
negócio e, assim, as coisas fluem naturalmente.

Pense nisso e venda mais e melhor!

Jerônimo Mendes 
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Unidades

2016 2015 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

OUT
A

SET
B

JAN-OUT
C

OUT
D

JAN-OUT
E

A/B A/D C/E

Total 141.004 139.044 1.442.891 162.070 1.797.234 1,4 -13,0 -19,7

Veículos leves 137.099 134.276 1.392.201 155.507 1.722.481 2,1 -11,8 -19,2

Automóveis 119.454 115.224 1.201.478 136.799 1.481.116 3,7 -12,7 -19,9

Comerciais leves 17.645 19.052 190.723 18.708 241.365 -7,4 -5,7 -21,0

Caminhões 3.322 4.068 40.812 5.681 60.157 -18,3 -41,5 -32,2

Semileves 151 269 1.647 214 2.242 -43,9 -29,4 -26,5

Leves 937 1.083 11.017 1.406 16.534 -13,5 -33,4 -33,4

Médios 304 310 3.528 503 5.966 -1,9 -39,6 -40,9

Semipesados 1.092 1.302 12.082 1.775 19.865 -16,1 -38,5 -39,2

Pesados 838 1.104 12.538 1.783 15.550 -24,1 -53,0 -19,4

Ônibus 583 700 9.878 882 14.596 -16,7 -33,9 -32,3

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 130,2 125,1 153,2 141,6 145,6 149,4 157,5 160,2 139,0 141,0 1.442,9

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Após queda registrada em setembro, o licenciamento de autoveículos novos nacionais voltou a obter leve alta 
em outubro na comparação com o mês anterior. Desta vez foram mais de 141 mil veículos licenciados, 1,4% a 
mais do que em setembro, mas 13% a menos do que em outubro de 2015. No acumulado de janeiro a outubro, 
levando em consideração a comparação anual, também há retração em 2016: 19,7% a menos que o registrado no 
mesmo período de 2015.

Números do Setor Redação
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Unidades

2016 2015 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

OUT
A

SET
B

JAN-OUT
C

OUT
D

JAN-OUT
E

A/B A/D C/E

Total 174.150 170.304 1.738.635 205.068 2.111.459 2,3 -15,1 -17,7

Veículos leves 167.861 163.314 1.671.481 197.037 2.025.417 2,8 -14,8 -17,5

Automóveis 147.835 139.483 1.428.421 166.963 1.747.706 6,0 -11,5 -18,3

Comerciais leves 20.026 23.831 243.060 30.074 277.711 -16,0 -33,4 -12,5

Caminhões 4.635 4.846 51.018 6.799 66.130 -4,4 -31,8 -22,9

Semileves 108 121 1.978 293 1.596 -10,7 -63,1 23,9

Leves 1.416 1.458 13.861 2.186 17.689 -2,9 -35,2 -21,6

Médios 135 221 2.953 448 3.880 -38,9 -69,9 -23,9

Semipesados 1.564 1.474 14.749 2.028 24.806 6,1 -22,9 -40,5

Pesados 1.412 1.572 17.477 1.844 18.159 -10,2 -23,4 -3,8

Ônibus (Chassis) 1.654 2.144 16.136 1.232 19.912 -22,9 34,3 -19,0

Rodoviário 184 363 3.934 293 5.285 -49,3 -37,2 -25,6

Urbano 1.470 1.781 12.202 939 14.627 -17,5 56,5 -16,6

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 148,7 144,2 198,8 171,5 177,2 184,5 190,6 178,7 170,3 174,2 1.738,6

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
A variação positiva em relação ao mês de setembro foi superior na produção de autoveículos montados na com-
paração com o licenciamento. Em outubro, foram produzidos mais de 174 mil unidades, 2,3% a mais que no mês 
anterior. Ante ao mesmo período de 2015, no entanto, houve retração de 15,1% no total produzido. Destaque para 
a produção de veículos leves, cuja variação positiva esteve na ordem de 2%, e para os caminhões do segmento 
semipesados, cuja produção foi ampliada em 6,1%.

Números do Setor Redação
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Com profissionalismo e muita dedicação, a mos-

tra deste ano, demonstrou que foi possível vencer 
as barreiras econômicas pelas quais atravessa o país 
vizinho, e crescer a taxas invejáveis.

A feira deste ano contou com a participação de 398 
expositores vindos de 18 países, os quais recepciona-
ram quase 30.000 visitantes profissionais de 35 países.

Voz corrente entre os participantes, foi a consta-
tação de que a cada ano melhora a qualidade profis-
sional dos visitantes, que vem em busca de soluções 
e parceiros para este disputado segmento.

AUTOMECHANIKA 
BUENOS AIRES 2016
Supera dificuldades e cresce de olho no futuro

A satisfação pelos contatos desenvolvidos foi ge-
ral, elevando as expectativas de bons futuros negócios 
em todas as áreas.

Considerada como a mais importante mostra para 
do setor automotivo dentre os países hispânicos na 
América do Sul, a organização da feira conseguiu apre-
sentar substancial crescimento em números de expo-
sitores, atingindo a marca de 398 participantes, ante 
322, da mostra anterior. Um crescimento de 23,60%.

Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, 

Eventos JaRbas Ávila
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Hong Kong, Índia, Itália, Malásia, México, Paquistão, 
Polônia, Taiwan e Turquia foram os países que com-
pareceram expondo seus produtos e serviços.

Entre os visitantes, de 35 países, o crescimento 
também foi expressivo, de 10,12%, atingindo a marca 
de 29.802 profissionais. 

Além dos profissionais vindos dos países exposi-
tores, a mostra também contabilizou muitos profissio-
nais vindos da Arábia Saudita, Bolívia, Canadá, China, 
Costa Rica, Equador, Egito, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Japão, Nigéria, Panamá, Paraguai, Peru, 
Portugal, Reino Unido, Tunísia, Uruguai e Venezuela, 
ávidos por ver novos produtos e contatar novos par-
ceiros, além de confirmar a força de atração gerada 
pela Automechanika Buenos Aires.

O área ocupada do espaço de exposições “La Rural 
Prédio Ferial de Buenos Aires”, também cresceu 17% 
atingindo a marca de 27 mil m².

Na inauguração da feira, entre diversas autori-
dades estiveram também presentes o Ministro de 
Finanças do Estado de Hesse, Dr. Thomas Schäfer; 
o Presidente e CEO de Messe Frankfurt GmbH, Sr. 
Wolfgang Marzin; o Director de Automechanika a ni-
vel global, Sr. Michael Johannes; o Presidente e CEO 
de Messe Frankfurt Argentina, Sr. Fernando Gorbarán 
e a CFO de Messe Frankfurt Argentina, Cra. Nadina 
Sansolini.  

A PRÓXIMA MOSTRA DA AUTOMECHANIKA 
BUENOS AIRES, JÁ TEM DATA PARA SE REALIZAR:

7 a 10 de novembro de 2018.
Nós estaremos lá! E contamos com você.
Para mais informações, consulte: 
www.automechanika.com.ar 

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
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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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Ainda navegamos por vastidões marítimas em que 
nos falta o forte impulso do vento. Aqui e ali, no en-
tanto, já sopram brisas que começam a mover a grande 
embarcação da economia.

Ainda que de forma tímida, o Brasil inicia um esfor-
ço para solucionar o problema fiscal e racionalizar as 
despesas públicas. Trata-se de ação fundamental para 
se restabelecer a credibilidade do País.

Se avançarmos neste campo, é certo que se elevará 
a confiança dos investidores. Com empresas recapitali-
zadas, começaremos a mover a roda virtuosa das trocas 
comerciais. Aumenta a produção, aquece-se o consumo 
e geram-se empregos.

Mas de que forma você pode tomar carona nessa 
onda? Primeiramente, é lógico, convém investir em 
uma administração financeira saudável e responsável, 
em que as receitas sustentem as despesas.

Em seguida, é preciso reformular ou aprimorar com-
portamentos. Em tempos de mudança, é precioso o 
investimento na aquisição de conhecimento.

Em meu livro Reinventando Você, desenvolvi de 
modo detalhado este conceito. Com base em déca-
das de experiência, escrevi que a atitude inquiridora 
e curiosa deve sempre nortear a viagem de A para B 
dos empreendedores e profissionais.

Esse exercício facilita a compreensão dos desafios 
estratégicos da organização, cada vez mais complexos. 
Na obra citada, eu afirmo que, em qualquer cargo, o 
novo profissional deve estar preparado para prestar 
serviços em marketing, RH e vendas.

Em uma visão abrangente, todos devem se preocupar 
com o cliente, com a marca e com a imagem da empresa.

Um exemplo: o hipotético José, do atendimento, ex-
plica a uma senhora idosa as regras para o pagamento 
de prêmios de apólices. Como é paciente, dedicado e 
competente, fideliza a cliente, empresta credibilida-
de à marca e consolida a imagem de uma corporação 
amiga e confiável.

Imagine que o mesmo José, ao fazer um curso de 
especialização, descubra detalhes pouco conhecidos 
da nova lei que disciplina a área de seguros.

Ele redige, então, um texto e o divulga internamente 
para os colegas, difundindo conhecimento e promovendo 
capacitação. Neste momento, ele colabora decisivamente 
para a valorização dos recursos humanos da empresa.

O nosso José, então, viaja a serviço, destacado para 
supervisionar a instalação de uma nova filial da empre-
sa. Num almoço informal com os diretores da construto-
ra que ergue a nova sede, ele percebe a oportunidade 
de lhes oferecer planos de seguro especiais. Depois 
de apresentar seu menu personalizado, conquista meia 
dúzia de seletos clientes.

Pronto! Converteu-se em vendedor e contribuiu para, 
de alguma forma, sustentar o fluxo de caixa da empresa.

Ora, se o jogo é para fugir do rebaixamento ou para 
manter o time na disputa pelo título, não raro o za-
gueiro ousa avançar ao ataque em busca do gol. Em 
partidas decisivas, você verá até mesmo o goleiro na 
área adversária, tentando o cabeceio salvador após a 
derradeira cobrança de escanteio.

Evidentemente, é preciso que essa polivalência res-
peite sempre os colegas especialistas de cada área. 
Assim, especialmente em empresas de grande porte, 
altamente dividida em departamentos, é fundamen-
tal que o esforço seja realizado por meio de parcerias 
colaborativas.

Em jovens corporações, especialmente na fase 
de startup, as restrições são menores e os jogadores 
normalmente não precisam guardar posição. Nestes 
períodos de aprendizado empreendedor, mostra-se 
benéfica a sinergia transdisciplinar, em que todos co-
laboram na realização de cada tarefa.

Tempos melhores vêm por aí. Pode ser que demore um 
pouco, mas salta na frente quem melhor se prepara para 
a contenda futura. Aprenda, aprimore-se, diversifique-se!

Afinal, a teoria, na prática, funciona! 

Como embalar na superação da crise?

Carlos Júlio 
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A

Auto Americano S/A
São Paulo - SP

11 2189-4000

Auto Cidade Produtos 
Automotivos Ltda.
Belo Horizonte - MG

31 3419-3000

Auto Norte Ltda.
Recife - PE

81 2125-2000

B

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

19 3805-7200

Bodipasa Bombas Diesel 
Paulista Ltda.
São Paulo - SP

11 3526-3000

C

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

CHG Automotiva Ltda.
Campinas - SP
19 3729-6500

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

Comando Auto Peças Ltda.
Núcleo Bandeirante - DF
61 3212-2020

Comdip Comercial 
Distribuidora de Peças Ltda.
Rio de Janeiro - RJ
21 2121-0020

Comercial Automotiva  
Ltda. (DPK)
Campinas - SP
19 3728-8100

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

Compel Distribuidora e 
Comércio de Auto Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 3572-3000

Cummins Vendas Serviços de 
Motores e Geradores
São Paulo - SP
11 2106-9800

D

Decar Autopeças Ltda.
São Paulo - SP
11 2101-0300

Distribuidora Automotiva  
S/A (Sama)
São Paulo - SP
11 3155-7010

Associados Andap
Distribuidores
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http://www.autoamericano.com.br/
http://www.autocidade.com.br/
http://www.autocidade.com.br/
http://www.autonorte.com.br/
http://www.barros.com.br/
http://www.bodipasa.com.br/
http://www.bodipasa.com.br/
http://www.roles.com.br/
http://www.roles.com.br/
http://www.chg.com.br/
http://www.cobrarolamentos.com.br/
http://www.cobrarolamentos.com.br/
http://www.comandoap.com.br/
http://www.comdip.com.br/
http://www.comdip.com.br/
http://www.dpk.com.br/
http://www.dpk.com.br/
http://www.jahu.com.br/
http://www.jahu.com.br/
http://www.compel.com.br/
http://www.compel.com.br/
http://www.cumminsvendaseservicos.com.br/
http://www.cumminsvendaseservicos.com.br/
http://www.decar.com.br/
http://www.distribuidora.com.br/
http://www.distribuidora.com.br/


E

Eletropar Autopeças Ltda.
Curitiba - PR
41 2106-8000

Embrepar Distribuidora de 
Peças Ltda.
Curitiba - PR
41 3371-1000

G

G & B Auto Peças  
Alternativas Ltda.
Guarulhos - SP
11 3527-9961

Gazzoni Distribuidora de  
Peças Ltda.
Campo Grande - MS
67 3322-9500

Geral Parts Comércio de  
Peças e Abrasivos Ltda.
São Paulo - SP
11 2131-3299

I

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

Isapa Importação e Comércio 
Ltda
São Paulo - SP
11-2823-6500

K

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

L

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

M

Medauto Mercado Distrib.  

de Auto Peças Ltda.

Barueri - SP

11 4199-7122

Melo Distribuidora de  

Peças Ltda.

Manaus - AM

92 2121-4000

O

Odapel-Distribuidora de Auto 

Peças Ltda.

São Paulo - SP

11 3767-2700

P

Pacaembu Autopeças Ltda.

São Paulo - SP

11 3618-5800

Pellegrino Distribuidora de 

Autopeças Ltda.

São Paulo - SP

11 2171-7905

Pemaza Amazônia S/A

Manaus - AM

92 3616-4950

Platinum Ltda.

São Paulo - SP

11 3665-4000

Polipeças Com. Imp. e 

Representações Ltda.

Goiânia - GO

62 4006-2500

PPL Distribuidora de  
Peças Ltda.
Goiânia - GO

62 3272-2050

R

Real Moto Peças Ltda.
Uberlândia - MG

34 3239-6600

Rede Ancora Brasil
Porto Alegre - RS

51 3275-9590

Rochester Distribuidora de 
Auto Peças S/A
São Paulo - SP

11 2167-5300

Rufato Imp. e Distribuidora de 
Peças e Acessórios Ltda.
São Paulo - SP

11 2024-7800

S

Scherer S/A
Florianópolis - SC

48 3248-1115

SK Automotive S/A - 
Distribuidora de Autopeças
São Paulo - SP

11 3616-0622

Soccol, Barbieri & Cia. Ltda.
Erechim - RS

54 3520-9500

T

TVH Dinâmica Peças Ltda.
Vinhedo - SP

19 3045-4250

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
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http://www.eletropar.net/
http://www.embrepar.com.br/
http://www.embrepar.com.br/
http://www.gb.com.br/
http://www.gb.com.br/
http://www.gazzoni.com.br/
http://www.gazzoni.com.br/
http://www.geralparts.com.br/
http://www.geralparts.com.br/
http://www.internacionalpecas.com.br/
http://www.internacionalpecas.com.br/
http://www.koga-koga.com.br/
http://www.luporini.com.br/
http://www.luporini.com.br/
http://www.medauto.com.br/
http://www.medauto.com.br/
http://www.melopecas.com.br/
http://www.melopecas.com.br/
http://www.odapel.com.br/
http://www.odapel.com.br/
http://www.pacaembuautopecas.com.br/
http://www.pellegrino.com.br/
http://www.pellegrino.com.br/
http://www.grupopmz.com.br/
http://www.platinumcorp.com.br/
http://www.polipecas.com.br/
http://www.polipecas.com.br/
http://www.bomprecopecas.com.br/
http://www.bomprecopecas.com.br/
http://www.realmotopecas.com.br/
http://www.redeancora.com.br/
http://www.rochester.com.br/
http://www.rochester.com.br/
http://www.rufato.com.br/
http://www.rufato.com.br/
http://www.scherer-sa.com.br/
http://www.skautomotive.com.br/
http://www.skautomotive.com.br/
http://www.soccolbarbieri.com.br/
http://www.dinamicaparts.com.br/


A

Affinia Automotiva Ltda.
Osasco - SP
11 3602-8000

Alka3 Indústria de  
Autopeças Ltda.
Osasco - SP
11 3604-8855

B

BorgWarner Emissions  
Systems Ltda.
Piracicaba - SP
19 429 9002

C

Cerâmica e Velas de Ignição 
NGK do Brasil Ltda.
Mogi Das Cruzes - SP
11 4793-8265

Cinpal - Cia. Industrial de  
Peças para Automóveis
Taboão Da Serra - SP
11 2186-3700

Continental Brasil Indústria 
Automotiva Ltda.
Barueri - SP
11 4166-5000

D

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

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

Durametal S/A
Maracanaú - CE
85 299-2222

Associados Andap
Fabricantes

E

Eletromecânica Dyna S/A

Guarulhos - SP

11 6423-2100

Elring Klinger do Brasil Ltda.

Piracicaba - SP

19 3124-9000

F

Fras-Le S/A

Caxias Do Sul - RS

54 209-1955

Freudenberg Nok 

Componentes Brasil Ltda.

Diadema - SP

11 4072-8000
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http://www.affinia.com.br/
http://www.cabovel.com.br/
http://www.cabovel.com.br/
http://www.borgwarner.com/
http://www.borgwarner.com/
http://www.ngkntk.com.br/
http://www.ngkntk.com.br/
http://www.cinpal.com.br/
http://www.cinpal.com.br/
http://www.continental-corporation.com/
http://www.continental-corporation.com/
http://www.daycobrasil.com.br/
http://www.driveway.com.br/
http://www.driveway.com.br/
http://www.durametal.com.br/
http://www.dyna.com.br/
http://www.elringklinger.com.br/
http://www.fras-le.com.br/
http://www.freudenberg.com.br/pt/Pages/default.aspx
http://www.freudenberg.com.br/pt/Pages/default.aspx


G

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

I

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

K

Knorr Bremse Sistemas para 
Veículos Comerciais Brasil Ltda.
São Paulo - SP
11 5681-1201

KSPG Automotive Brazil Ltda.
Nova Odessa - SP
19 3466-9366

L

Lumileds Iluminação Brasil Ltda 
(PHILIPS)
São Paulo - SP
11 2529-0600

M

Magneti Marelli Cofap 
Autopeças S/A
Mauá - SP
11 2144-1886

Mahle Metal Leve S/A
Limeira - SP
19 3404-7700

MANN+HUMMEL Brasil Ltda.
Indaiatuba - SP
19 3894-9400

Meritor do Brasil Sistemas 
Automotivos Ltda.
Osasco - SP
11 3684-6931

Modine do Brasil Sistemas 
Térmicos Ltda.
Guarulhos - SP
11 6487-1800

MTE-Thomson Indústria e 
Comércio Ltda.
São Bernardo do Campo - SP
11 4393-4343

N

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

R

Rassini - NHK Autopeças Ltda.
São Bernardo do Campo - SP
11 4366-9311

Robert Bosch Ltda.
Campinas - SP
19 3745-1954

S

Sabó Indústria e Comércio de 
Auto Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 2174-5632

Schaeffler Brasil Ltda. 
Sorocaba - SP
15 3335-1630

SKF do Brasil Ltda.
Cajamar - SP
11 7898-8630

Sofape Fabricante de  
Filtros Ltda. 
Guarulhos - SP
11 2145-5700

Sogefi Filtration do Brasil Ltda. 
Jarinú - SP
11 3182-0378

Spaal Indústria e Comércio Ltda.

Taboão da Serra - SP

11 4137-0222T

Tenneco Automotive Brasil Ltda.

Cotia - SP

11 4615-5500

Timken do Brasil Comercial 

Importadora Ltda.

São Paulo - SP

11 5187-9200

TMD Friction do Brasil S/A

Indaiatuba - SP

19 3894-9733

V

Valeo Sistemas  

Automotivos Ltda.

São Bernardo do Campo - SP

11 4393-3300

Vetore Indústria e Comércio de 

Autopeças Ltda.

Quatro Barras - PR

41 3672-3939

W

Wabco Centro de Distribuição 

de Peças Automotivas Ltda.

Campinas - SP

19 3864-4703

Z

ZF do Brasil Ltda.

São Bernardo do Campo - SP

11 3343-3233
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http://www.gatesbrasil.com.br/
http://www.arteb.com.br/
http://www.knorr-bremse.com/
http://www.knorr-bremse.com/
http://www.msi-motor-service.com/
http://www.grupofiat.com.br/
http://www.grupofiat.com.br/
http://www.mahle.com.br/
http://www.filtrosmann.com.br/
http://www.arvinmeritor.com/
http://www.arvinmeritor.com/
http://www.visconde.com.br/
http://www.visconde.com.br/
http://www.thomson-net.com.br/
http://www.thomson-net.com.br/
http://www.nsk.com/
http://www.rassini-nhk.com.br/
http://www.bosch.com.br/
http://www.sabogroup.com.br/
http://www.sabogroup.com.br/
http://www.schaeffler.com.br/
http://www.skf.com/
http://www.tecfil.com.br/
http://www.tecfil.com.br/
http://www.sogefi.com.br/
http://www.spaal.com.br/
http://www.monroe.com.br/
http://www.timken.com/
http://www.timken.com/
http://www.cobreq.com.br/
http://www.valeo.com/
http://www.valeo.com/
http://www.vetore.com/
http://www.vetore.com/
http://www.wabco-auto.com/
http://www.wabco-auto.com/
http://www.sachs.com.br/
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5 condutas assertivas do 
vendedor contemporâneo

“Se você não cuidar do seu cliente, o seu con-
corrente irá.” (Bob Hooey)

O Dia do Vendedor é celebrado no 
Brasil em 1º de outubro. Por sinal, a profissão de 
vendas é uma das mais antigas da humanidade e, 
acredite, ainda há vendedores que agem como se 
estivessem na antiguidade.

Trabalhei com centenas de vendedores, ensinei e 
aprendi muito com eles, e afirmo que qualquer pessoa 
que tenha força de vontade, coragem, persistência 
e algumas técnicas pode se dar bem no mundo das 
vendas. Certa vez, atuei com um vendedor espeta-
cular, ele até ganhou prêmio de melhor vendedor na 
empresa. Me lembro que, na entrevista de admissão, 
ele disse que sua única experiência profissional era 
como motorista na marinha.

Reparei que os vendedores que se destacam pela 
alta performance possuem alguns pontos em comum 
e que normalmente precisam:

1. GOSTAR, GOSTAR E GOSTAR DE PESSOAS 
É imprescindível gostar de gente, de ajudar e ins-

pirar as pessoas, de se relacionar levando soluções e 
ideias que melhorem a vida dos clientes. É preciso 
gostar do produto que vende e conhecer bem o que vai 
oferecer, afinal, ninguém ama aquilo que não conhece.

2. PERGUNTAR, PERGUNTAR E PERGUNTAR 
Saber perguntar para entender e só depois aten-
der a real necessidade do cliente é a forma mais 
efetiva de proceder. 

Alguns vendedores não se sentem à vontade para 
fazer perguntas e alegam que os clientes não apre-
ciam esta prática. De fato, algumas pessoas não gostam 
de ser questionadas, mas duas dicas podem resolver 
isso: a) pergunte em tom de bate--papo e não de in-
terrogatório; b) justifique as perguntas, ou seja, avise 
o cliente que fará algumas questões para conseguir 

entender melhor a necessidade dele e, de acordo com 

as respostas, você poderá buscar a melhor opção e 

condição monetária. Pronto! Sabendo disso, muitos 

clientes sentirão que serão beneficiados e responderão 

bem mais motivados.

3. ESCUTAR, ESCUTAR E ESCUTAR 
Escutar mais e falar menos. Com o passar do tempo, 

o profissional de vendas que atua com excelência evo-

luiu e aprendeu que não adianta mais falar, falar, falar e 

vencer o cliente pelo cansaço ou com alguma mentira. 

Ele precisa dizer a verdade e escutar para descobrir a 

melhor sugestão para apresentar.

O mercado no passado valorizava o vendedor que 

falava bastante, mas hoje isso mudou. Diversas em-

presas preferem o vendedor introvertido, aquele que 

fala menos, mas escuta atentamente e responde de 

forma assertiva. O falastrão que engana os clientes para 

vender a qualquer custo está fadado ao fracasso, pois 

o peixe morre pela boca.
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Erik Penna é palestrante motivacional, especialista em vendas, 
consultor e autor dos livros “A Divertida Arte de Vender” e “Motivação 
Nota 10”. Site: www.erikpenna.com.br
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4. TREINAR, TREINAR E TREINAR
Treinar continuamente. Antigamente, um vendedor 

fazia meia dúzia de cursos e, com algum tempo de tra-

balho, já se apresentava como um expert das vendas.

Segundo a ABTD (Associação Brasileira de 

Treinamento e Desenvolvimento), as organizações 

brasileiras vêm investindo cada vez mais na qualifi-

cação dos colaboradores, mas para se ter uma ideia 

do quanto precisa melhorar, o estudo ainda revela 

que o Brasil treina por ano 16,6 horas/colaborador, 

enquanto os Estados Unidos treina 31,5 horas/cola-

borador, quase o dobro.

O treinamento já é o terceiro fator mais valorizado 

na hora de reter talentos nas organizações, é o que 

revela pesquisa da Panorama RH 2016, da Mercer.

Hoje, quando realizo palestras motivacionais e trei-

namentos de vendas em diversas empresas e entida-

des por todo o Brasil, percebo que o nível de interesse 

por parte do funcionário com a capacitação aumentou 

consideravelmente, afinal, quem acha que sabe tudo 

na verdade não sabe nada.

5. SUPERAR, SUPERAR E SUPERAR 
Superar as metas, pois elas existem para serem ul-

trapassadas. Walt Disney disse certa vez: “A diferença 
entre ganhar e perder é muitas vezes... não desistir”. 
Mas você já reparou como as pessoas desistem facil-
mente das metas quando elas começam a ficar difíceis? 
Meta fácil qualquer um bate, mas para metas difíceis 
chame um campeão, pois ele é incansável, corajoso, 
persistente e só sossega quando atinge seu objetivo. 
O ser humano tende a ficar na zona de conforto, mas os 
grandes vitoriosos fogem desta cilada mortal e buscam 
sempre novos desafios.

Quer distinguir um vencedor de um perdedor? É fá-
cil, pergunte o motivo do seu insucesso. Os medíocres 
fogem da responsabilidade e atrelam seu insucesso a 
algum fator externo, já os verdadeiros campeões olham 
para dentro de si e buscam internamente uma forma de 
aprimorar e vencer. E, assim, encaram suas dificuldades 
com persistência e resiliência, superam suas adversi-
dades com disciplina e foco, conquistam suas metas e, 
não por acaso, chegam merecidamente ao topo.

PARABÉNS VENDEDOR! 



Premiados na Campanha Bagagem de 
Negócios participam de eventos exclusivos

Lançada em 2014, a Campanha da Rede PitStop 
oferece aos membros a possibilidade de ter expe-
riências exclusivas, que darão maior conhecimento 
para a gestão de seus negócios. No primeiro ano, os 
membros vencedores foram aos EUA, onde puderam 
vivenciar a realidade do varejo local. Em 2015, a ex-
periência foi na Europa, onde os membros foram até 
Madri para ver de perto as experiências do segmento 
automotivo. E, neste ano, dado ao cenário econômico 
brasileiro completamente diferente dos demais paí-
ses, elegemos o Brasil, mais especificamente a cidade 
de São Paulo, para consolidarmos a premiação. 

O fechamento da Campanha Bagagem de 
Negócios 2016 aconteceu de 7 a 9 de novembro, 
quando os membros premiados estiveram em 
São Paulo para participar de diversas atividades, 
como visitas técnicas e palestras exclusivas. Os 
membros vencedores são aqueles que acumulam 
mais pontos dentro do período da campanha, 
realizada anualmente.

Entre os destaques das ações estiveram as vi-
sitas técnicas, que ajudam a conhecer modelos se-
melhantes ao da Rede PitStop, como outras redes 
associativistas e franquias que se destacam em uma 
metrópole como a Capital paulista. Também foram 
realizadas palestras exclusivas com executivos de 
grandes empresas: Adir Ribeiro (presidente e fun-
dador da Praxis Business), Marcello Monero (gerente 
executivo da Ipiranga Produtos de Petróleo), Erik 
Cavalheri (master franqueado do Grupo Boticário), 
Cassio Herve (diretor presidente do Grupo Oficina 
Brasil) e José Carreira (diretor acadêmico do Instituto 
Europeu de Design-IED), que mostraram a impor-
tância do trabalho conjunto para dar maior compe-
titividade ao negócio.

Além das palestras em sala, foram realizadas pa-
lestras externas que visam dar conhecimento que 
amplie os horizontes dos empresários, com novos 
modelos e formatos comerciais por meio da tecno-

logia e da conectividade. Um exemplo das ativida-
des realizadas foi a imersão, durante uma manhã, no 
Google Brasil para conhecer os novos formatos e a 
realidade do marketing digital. Para fechar o dia, pu-
deram acompanhar palestra de Marcio Chleba, pre-
sidente e fundador da Chleba, uma das principais 
Agências Digitais do País e responsável por todas 
as plataformas e desenvolvimento da Rede PitStop. 

No último dia, o diretor da Rede PitStop, Paulo 
Fabiano Navi, realizou uma apresentação para mos-
trar como está o mercado de reposição brasileiro e 
internacional, além de ressaltar as estratégias e os 
benefícios da Rede PitStop. Também contou deta-
lhes da participação em evento mundial realizado 
pelo Groupauto International, na cidade de Faro, em 
Portugal, em outubro último. Em sua apresentação 
revelou quais os temas debatidos no evento e as 
tendências para o setor. 

“A Bagagem de Negócios é, sem dúvida, o gran-
de elo entre os membros PitStop e o varejo local 
com as tendências internacionais e novas tecnolo-
gias. Passar três dias com esses empresários é uma 
oportunidade única para integrar o varejo físico, o 
mundo virtual e as novas tendências de consumo”, 
ressalta o diretor da Rede PitStop.

Premiação PitStop 
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MAGNETI MARELLI EXPANDE LINHA DE 
AMORTECEDORES COFAP

A Magneti Marelli Cofap Autopeças anunciou a expansão 
de sua linha de amortecedores. A divisão do Grupo, focali-
zada no mercado de reposição, detém 65% de participação 
do mercado de amortecedores por meio da marca Cofap. Os 
lançamentos dessa vez contemplam uma frota circulante de 
cerca de 100 mil veículos dos Chery QQ e Face, Ford Fusion, 
Kia Sorento, Mitsubishi Lancer e Renault Kangoo.

A Magneti Marelli aproveitou também para reforçar a reco-
mendação para verificação periódica dos amortecedores e de-
mais componentes da suspensão, uma vez que a estabilidade, o 
conforto e a segurança ficam comprometidos caso algum dos 
itens do sistema apresente avaria. “Desde 2013, todos os amor-
tecedores Cofap estão certificados pelo Inmetro, atendendo as 
exigências do Programa de Avaliação da Conformidade condu-
zido pelo órgão, através da Portaria 301/2011, que estabelece 
normas e critérios para diversos componentes automotivos 
destinados ao mercado de reposição, com o objetivo de ga-
rantir a segurança de motoristas e de passageiros”, explicou a 
companhia em nota divulgada à imprensa.

AUTOPROMOTEC  2017 BOLONHA - ITÁLIA

Acontecerá de 24 a 28 de maio de 2017, no Parque de 
Exposições de Bolonha, Itália (Bolonha Fiere) a 27ª edição 
da esperada Autopromotec 2017.

Considerada como uma das mais especializadas feiras 
internacionais em equipamentos para o aftermarket do 
setor automotivo, a mostra, que acontece a cada dois 
anos, já se transformou em ponto de encontro obriga-
tório dos principais players deste importante segmento 
industrial e comercial.

A forte orientação para a exposição de produtos de alta 
qualidade, com foco nos mercados internacionais, aliado a  
50 anos de experiência, fazem da Autopromotec uma das 
feiras mais importantes da Europa e palco de exposição dos 
principais lançamentos e conferência dos profissionais do 
mercado internacional.

O contínuo crescimento demonstra o acerto e a pujança 
das ações de marketing realizadas pelos organizadores, que 
culminam com os encontros e as realizações de negócios 
entre participantes e visitantes.

Na última edição, em 2015, a mostra marcou um novo 
recorde de expositores, 1.587, e de público especializado, 
103.989.

Mais informações: info@autopromotec.it 

47

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 rFlash Redação



AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2016
O avanço da tecnologia automotiva com ênfase 

na mobilidade conectada será o principal tema da 
próxima mostra.

Uma extensa lista de eventos deverá acontecer durante 
a próxima mostra da Automechanika Shanghai 2016, que 
acontecerá de 30 de novembro a 3 de dezembro.

Retornando para o National Exhibition and Convention 
Center, Puxi, Shanghai, este ano estão sendo esperados 5.700 
expositores e 120.000 visitantes de todo o mundo.

A feira, anualmente organizada pela Messe Frankfurt 
(Shanghai) e pela China National Automotive Industry 
International Corporation (CNAICO), é a 2ª maior feira do gru-
po, sendo superada apenas pela Automechanika Frankfurt 
em termos de tamanho.

A mostra deste ano tem uma extensa lista de eventos de 
alto nível que acontecerão durante os quatro dias de exposição. 

“O intercâmbio de informações que aqui acontece já se tor-
nou tradicional e é procurado tanto pelos setores de marketing, 
comércio e educação chineses quanto pelos profissionais inter-
nacionais que acorrem à mostra por adicionar grande valor aos 
quatro principais setores da indústria: Peças & Componentes, 
Eletrônica & Sistemas, Reparação & Manutenção e Acessórios 
e Customização”, afirmam seus organizadores.

As últimas 11 edições da Automechanika Shanghai con-
tribuíram para que a feira construísse a reputação de ser 
uma feira de renome e altamente profissional com produtos 
de alta qualidade, marcas globalmente reconhecidas e um 
programa de eventos cada vez mais diversificado, meticulo-
samente escolhidos como questões de indústria automotiva 
moderna e time-efficient. 

Reconhecer as necessidades automotivas de hoje, en-
contrar soluções para os problemas que afligem o veículo 
moderno e apresentar as tendências em desenvolvimento 
na indústria são os objetivos dos programas que estão sendo 
realizados nestes eventos.

Mais informações: www.automechanika-shanghai.com

NAKATA LANÇA KIT COROA E PINHÃO PARA 
MOTOCICLETA

OA Nakata anunciou novidades neste final de ano e já ini-
ciará 2017 com itens a mais em sua carteira de atuação. 

A marca ampliou seu portfólio de produtos para o mercado 
de reposição com o lançamento do kit coroa e pinhão para 
motocicletas. O kit é embalado individualmente com prote-
ções, oferecendo, dessa forma, maior proteção e segurança 
no manuseio e armazenagem.

A coroa é fabricada com aço 1045 e conta com tratamen-
to térmico nos dentes, uma área que sofre maior desgaste. 
Já o pinhão tem tratamento térmico superficial, proporcio-
nando maior resistência a desgaste e impactos. Além destas 
características, destaca-se o fato de que o kit é fabricado 
conforme padrão original da moto. A novidade é dirigida 
para as principais aplicações e frotas de motocicletas.

Flash Redação
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NOVOS ITENS DAYCO PARA ATENDER APLICAÇÕES 
DE DIVERSAS MONTADORAS

A Dayco anunciou o lançamento de itens para Amarok, 
Cruze, Sonic, Clio, Logan, Symbol e Sandero. Depois de 

apresentar o kit completo para a Amarok 2.0 16V em julho, 
agora a empresa disponibiliza a compra dos itens avulsos. 
As polias ATB2570 e ATB2571, bem como o tensionador 
ATB2569, atendem os veículos de 2011 em diante.

Ainda neste mês foi lançado o tensionador ATB2506, 
aplicável nos veículos GM Cruze 1.8 16V de 2012 em diante, 
Tracker 1.8 16V de 2014 em diante, e para o Sonic 1.6 16V 
de 2011 em diante.

Completando a série de lançamentos, a Dayco disponibi-
lizou o KTB794 para os veículos Renault Clio 1.6 8V de 2013 
em diante, e Logan, Symbol e Sandero 1.6 8V de 2011 em 
diante. Para a mesma linha também foi lançado o tensiona-
dor da correia sincronizadora ATB2572.

PROJETO DA DPASCHOAL VENCE O ASUG IMPACT 
AWARDS/2016O

A DPaschoal comemorou o reconhecimento que obteve 
com a obtenção do tradicional prêmio da Associação 

dos Usuários do SAP/ASUG Brasil, o Impact Awards. A pre-
miação tem o objetivo de reconhecer empresas que uti-
lizam a ferramenta SAP de forma inovadora, adaptando-a 
de acordo com as necessidades do negócio. Com mais de 
400 empresas associadas e cerca de 60 cases inscritos por 
ano, o Impact Awards é uma oportunidade para as equipes 
de projeto compartilharem suas experiências e detalharem 
como realizam a aplicação do sistema de forma diferenciada.

Com o projeto que iniciou a transformação omnichanel 
na empresa, a DPaschoal foi a vencedora da edição de 2016 
e a entrega do prêmio ocorreu dia 6 de outubro, durante a 
19ª Conferência Anual da ASUG Brasil. A empresa destacou-se 
por aplicar o sistema CRM SAP/Hybris C4C como centraliza-
dor das informações do cliente e ferramenta de gestão da 
força de vendas, utilizando a ferramenta como viabilizadora 
da estratégia de atendimento e dos valores da empresa.

“Vendo a necessidade do mercado automotivo, a 
DPaschoal foi além para entender o cliente e o que ele pre-

cisa: o CRM captou as informações de necessidades futuras 
de produtos e serviços para contatar o cliente de forma mais 
eficiente e na hora certa, com informações personalizadas 
sobre seu veículo e estado de manutenção”, explicou Victor 
Dante, coordenador do Marketing Comercial da empresa.
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Aprovada por mais de 
1000 pontos de venda, reconhecida 

por milhares de clientes.

Rede PitStop, primeira rede associativista do mercado 
brasileiro independente de reposição de autopeças.

Encontre a loja mais perto de você: www.pitstop.com.br. 

5 anos de sucesso com mais de 
1000 pontos de venda pelo Brasil.
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