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SINAIS DE MELHORA

O otimismo do governo é bem diferente do empresariado 

em geral, mas não podemos deixar de reconhecer que 

algumas medidas, mesmo que paliativas, venham ajudar 

um pouco a nossa economia tão fragilizada, como os 46 bilhões 

de reais do FGTS que começam a ser liberados. Alguns setores da 

economia já dão sinais tímidos de melhora, com recuo da inflação 

e da projeção das taxas de juros anunciadas pelo Copom para 

2017, com o  retorno de investimentos externos. Mas, somente 

com as reformas previdenciária, trabalhista e tributária é que 

poderemos ter a certeza de sinais positivos para um crescimento 

lento, mas consistente, mesmo com a política complicada que 

estamos atravessando.

Para as empresas se manterem atuantes diante de tantas 

adversidades, necessitam buscar soluções que possam garantir 

mais eficiência e melhoria de resultados. A matéria de Capa vai 

mostrar como funciona a logística compartilhada para otimizar custos, já em operação em vários 

segmentos, como os jornais impressos, que dividem o mesmo sistema de entrega em várias regiões 

do País. No setor automotivo, esse modelo começa a ser difundido.

Na seção Entrevista contamos com a participação de Edson Koga, proprietário das três unidades 

da Koga, Koga, uma loja tradicional, com um conceito próprio, aliando mercado e serviços com 

grande variedade de produtos. Com toda a experiência de mercado adquirida ao longo dos anos, 

relata opinião sobre mercado e tendências.

Fechando esta edição, ente outras notícias, o destaque fica para a história de 40 anos da 

Knorr-Bremse no Brasil, fabricante mundial de sistemas de frenagem para veículos comerciais e 

ferroviários e veículos comerciais.

 

Boa leitura!  
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Revista Mercado Automo-
tivo – No início deste ano, a 
Koga, Koga promoveu o lan-
çamento de seu novo por-
tal. Quando e como surgiu 
a decisão de que era neces-
sário reformular o portal da 
marca? O senhor considera 
que, atualmente, os pró-
prios consumidores cobram 
maior dinamismo visual das 

companhias, especialmente 
na internet?

 
Edson Koga – A internet faz 
parte do dia a dia das pes-
soas. Atualmente mais de 
60% da população brasileira 
acessa rotineiramente a rede. 
Com esse crescimento e ten-
do em vista o fortalecimento 
da marca Koga, investimos 

em nosso novo portal com 
visual moderno e atrativo. 
Procuramos levar aos nos-
sos clientes informações 
da empresa e as melhores 
oportunidades de negócios 
que possam fazer conosco.

RMA – Além disso, a compa-
nhia também resolveu in-

Em entrevista exclusiva à revista Mercado Automotivo, o executivo Edson Koga, da Koga, 
Koga,  fala sobre a expectativa da empresa para a economia brasileira neste ano de 2017, 
bem como o que é esperado em relação ao próprio mercado automotivo. Koga fala ainda 

sobre as medidas e inovações adotadas pela companhia para que esta chegasse a este 
momento com uma estrutura sólida e sem grandes receios quanto ao futuro próximo. 

Confira a seguir a íntegra da entrevista.

EXPECTATIVAS DISCRETAS

Entrevista Redação
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gressar no Facebook. Como 
se deu essa decisão? O que 
a empresa espera obter e 
oferecer na rede social?

EK – As redes sociais são uma 
excelente ferramenta para 
nos aproximarmos de nossos 
clientes, seja levando infor-
mações relativas ao setor au-
tomotivo, seja para divulgar a 
qualidade de nossos serviços 
e do portfólio de produtos.

Mesmo considerando que 
nosso setor pouco utiliza o 
marketing digital, acredita-
mos que a médio e longo 
prazos esse será um diferen-
cial importante da Koga.

RMA – Uma das principais 
inovações da Koga, Koga 
foi ter introduzido o sis-
tema de Hipermercado 
de Autopeças, no qual o 
cliente seleciona a própria 
mercadoria e paga no caixa. 
Gostaria que falasse sobre 
essa inovação. Qual foi sua 
importância à época? Como 
perceberam a necessidade 
de criar algo do tipo?

EK – Os brasileiros gostam de 
automóveis e querem estar 
atualizados sobre as novida-
des de produtos para seus 
carros. Foi conhecendo esses 
hábitos dos brasileiros que a 

Koga até hoje disponibiliza 
aos seus clientes um portfólio 
completo e com as principais 
novidades. Ao entrarem em 
nossas lojas, nossos clientes 
têm a certeza de que en-
contram produtos da mais 
alta qualidade e com preços 
competitivos.

O autoatendimento torna 
a visita às nossas lojas uma 
forma agradável dos clien-
tes verificarem as novida-
des do setor de autopeças. 
Esse foi um dos motivos do 
sucesso de uma empresa 
cinquentenária.

RMA – Já em 1987, a em-
presa tomou a decisão 
de entrar no mercado de 
Distribuição com um prédio 
próprio de 6.000 metros 
quadrados de área construí-
da. Aquele era um momento 
de grande instabilidade 
no Brasil, e mesmo assim 
a empresa decidiu inovar. 
O senhor considera que é 
esse tipo de pensamento 
que permite às empresas 
permanecerem sólidas em 
tempos de crise?

EK – A Koga sempre acredi-
tou e acredita no Brasil e na 
capacidade de nosso povo 
em superar momentos difí-
ceis. A história de 53 anos da 
empresa demonstra que seus 

proprietários investem na 
empresa independentemente 
da situação econômica mo-
mentânea que o país atraves-
sava, tendo sempre uma visão 
otimista a longo prazo. Os 
investimentos efetuados no 
mercado de distribuição são 
mais uma prova dessa visão. 

RMA – Com a experiência de 
já ter enfrentado outros mo-
mentos difíceis no Brasil, o 
senhor considera que o pior 
da crise atual já passou? Ou 
ainda é cedo para esse tipo 
de diagnóstico?

EK – Foram três anos muito 
difíceis para nós, brasileiros: 
recessão de 8%, desemprego 
atingindo 12%, mas estamos 
saindo muito fortalecidos 
dessa crise. Nós aprendemos 
a controlar nossos governan-
tes e a exigir transparência na 
gestão pública. Consideramos 
que a economia brasileira 
em 2017 saia da recessão, 
porém ainda sem melhoras 
nos níveis de emprego. Para o 
mercado de reposição, proje-
tamos um crescimento ainda 
baixo, baseado no aumento 
de 3% da frota circulante, 
amortizando a perda de ren-
da das famílias. 

RMA – Qual é, em sua opi-
nião, a principal dificuldade 
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enfrentada atualmente 
pelas empresas que atu-
am no setor de autopeças 
brasileiro? Por quê?

EK – Não muito diferente de 
outros segmentos, a queda 
do poder aquisitivo dos brasi-
leiros afetou nosso mercado. 
Além disso, embora a Selic 
esteja em queda, observa-
-se que a taxa final de juros 
praticadas pelos bancos não 
chega às empresas e muito 
menos aos consumidores, 
fazendo com que boa parte 
da renda seja comprome-
tida para o pagamento de 
juros. Isso emperra o cresci-
mento do Brasil. 

A alta carga tributária e a 
complexidade de nosso sis-
tema tributário também são 
fatores que impactam negati-
vamente o nosso setor.

RMA – Em um período como 
este que enfrentamos, o 
senhor considera que a 
melhor estratégia é expan-
dir o ramo de atuação para 
outros segmentos ou espe-
cializar-se em determinado 
serviço/segmento?

EK – Consideramos que a 
melhor estratégia é maximi-
zar a utilização dos ativos já 
existentes da empresa tendo 

em vista a melhor gestão de 
caixa. Isso pode significar 
até mesmo a expansão para 
outros segmentos desde 
que para isso não se utilize 
capitais de terceiros dado o 
elevado custo deste capital.

RMA – A Koga, Koga tem 
atualmente três unidades 
no Estado de São Paulo. Há 
perspectivas para ampliar o 
negócio em outros Estados?

EK – Nossa expectativa é 
de crescimento indepen-
dentemente da região. Ire-
mos investir onde houver 
as melhores oportunidades 
de negócios.

RMA – A Koga, Koga, em sua 
história, sempre foi uma 
empresa preocupada com a 
questão da inovação. Atu-
almente, o senhor acredita 
que falta inovação no setor 
de autopeças? Por quê?

EK – O setor automotivo é 
um dos que mais inovam no 
mundo e o mercado indepen-
dente de autopeças necessita 
obrigatoriamente acompa-
nhar essa evolução.

Nosso setor é composto por 
empresas tradicionais e que 
souberam mesclar a inovação 
tecnológica com o tratamen-

to pessoal e personalizado 
aos clientes. A profissiona-
lização ocorrida há alguns 
anos em nosso segmento nos 
tornou modelos de gestão e 
de inovação.  

RMA – Por fim, gostaria que 
deixasse uma mensagem a 
todos os funcionários e co-
laboradores da Koga, Koga 
em relação aos desafios e às 
oportunidades que poderão 
aparecer neste ano de 2017.

EK – Uma empresa de 53 anos 
de tradição no mercado de 
autopeças obteve todo esse su-
cesso porque pôde contar com 
uma equipe motivada e com-
prometida com o bom atendi-
mento de nossos clientes.

Temos muito orgulho das 
pessoas que fazem parte de 
nosso time demonstrado 
em nossa política de “Portas 
Abertas” onde todos podem 
opinar e dar sugestões de me-
lhorias em nossos processos.

Cada um de nossos colabora-
dores faz parte dessa história 
de sucesso e do sucesso futu-
ro que com certeza teremos 
pela frente pois isso só se con-
quista com muito trabalho, 
determinação e disciplina, 
virtudes predominantes em 
nossa equipe.

Entrevista Redação
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Nova esperança
Com saque do FGTS, governo espera injetar ânimo 
(e dinheiro) na economia brasileira

Milhões de brasileiros iniciam neste mês de mar-
ço o saque de valores depositados em contas 
inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS). Mais dinheiro na mão dos brasileiros, 
mais dinheiro circulando no mercado e a esperança do 
governo de que a iniciativa traga bons frutos para um 
país que busca, aos poucos, deixar para trás uma das 
piores crises econômicas e políticas já enfrentadas em 
sua história.

Os saques poderão ter início em 10 de março, quando 
mais de 4,8 milhões de brasileiros com contas inativas 
do FGTS e que se enquadram nas regras definidas pelo 
governo poderão ter acesso ao dinheiro. Ainda assim, a 
Caixa Econômica Federal estima que mais de 30 milhões 
de trabalhadores terão direito a sacar valores das contas. 

O montante financeiro chega em um momento em que 
milhões de famílias brasileiras ainda buscam estruturar 
suas contas de início de ano, em um período tradicional-
mente conturbado para muitos. Ainda assim, a esperança 
não só do governo, mas também do comércio de forma 
geral, é que ao menos parte desse dinheiro sacado seja 
direcionado a movimentar o mercado.

O primeiro lote de saques deverá compreender 16% 
do total de pessoas com direito a fazer a retirada. A Caixa 
estabeleceu um cronograma e aqueles que fazem aniver-
sário nos meses de janeiro e fevereiro poderão efetuar o 
saque do dia 10 de março até 7 de abril (veja o restante 
do cronograma e o passo a passo para o saque ao longo 
da reportagem). Estima-se que o saldo total das contas 
inativas seja de R$ 43,6 bilhões, mas o trabalhador deve 
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ficar atento, pois não pode perder o prazo para sacar o 
valor das contas inativas. Caso contrário, só poderá fazê-lo 
quando se aposentar, comprar moradia própria ou se en-
quadrar em outras possibilidades previstas nas próprias 
regras do FGTS.

Logo que se anunciou a novidade, foi fácil verificar que 
os brasileiros literalmente correram para verificar se esta-
vam enquadrados nos critérios estabelecidos, de modo a 
poder sacar alguma quantia em 2017. “O interesse é tão 
grande que, há 10 minutos abriu-se o site indicando as 
datas de saque, e já tem 430 mil acessos”, afirmou à época 
do lançamento o presidente Michel Temer (PMDB). “Se 
todos sacarem, serão mais de R$ 40 bilhões ingressando 
na economia”, completou o presidente.

De acordo com o ministro interino do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, a iniciativa 
deverá promover, de fato, uma injeção de R$ 30 bilhões 
a R$ 35 bilhões na economia brasileira.

Mas, afinal, como funcionarão os saques? E de que 
forma os trabalhadores podem saber se têm ou não va-
lores a sacar?

Antes de mais nada, vale explicar para quem não sabe 
a origem do dinheiro que será sacado. Quando um tra-
balhador inicia um contrato de trabalho, uma nova conta 
do FGTS é aberta. Quando o contrato se encerra, ou seja, 
quando o trabalhador se demite ou é demitido, a conta 
torna-se inativa. Se neste momento de final do contrato o 
saque dos recursos não é realizado, a conta inativa passa a 
render juros de 3% ao ano mais taxa referencial. Por meio 
desta iniciativa, o governo irá disponibilizar os valores das 
contas inativas encerradas até 31 de dezembro de 2015.

O primeiro passo, portanto, é descobrir se há ou não 
algum valor a receber diante das regras estabelecidas 
pelo governo. Para facilitar a tarefa, a Caixa criou uma 
página especial e um serviço telefônico para auxiliar os 
trabalhadores quanto às contas inativas. É necessário 
acessar o site www.caixa.gov.br/contasinativas ou ligar 
para 0800-726-2017. O trabalhador receberá um atendi-
mento personalizado para descobrir o valor, a data e o 
local mais convenientes para os saques.

Depois disso, caso constate que tem valores a receber, 
o trabalhador deve atentar-se em relação ao período em 
que deve realizar o saque, sob o risco de perder o prazo 
estipulado. O calendário de saques foi organizado a partir 
das datas de nascimento dos beneficiários. Quem nasceu 
em março, abril e maio deve sacar o benefício de 10 de 

abril a 11 de maio. Trabalhadores nascidos nos meses 

de junho, julho e agosto vão sacar de 12 de maio a 15 

de junho. Nascidos em setembro, outubro e novembro 

vão receber os valores de 16 de junho a 13 de julho. Já 

os trabalhadores nascidos em dezembro poderão fazer 

o saque de 14 a 31 de julho. Haverá ainda uma segunda 

chance para aqueles que perderem sua data inicial: até 

o dia 31 de julho de 2017 será possível realizar o saque.

O próximo passo é escolher como receber o valor e 

para isso a Caixa forneceu quatro opções. A primeira está 

relacionada àqueles que têm conta-corrente na Caixa: 

estes poderão pedir o recebimento do crédito em conta 

pela internet e não há restrições de valores. Também é 

possível sacar em caixas eletrônicos desde que o valor 

não ultrapasse R$ 3 mil. Para valores até R$ 1,5 mil, é 

possível sacar o benefício apenas com a senha do Cartão 

do Cidadão. Para créditos até R$ 3 mil, o saque no caixa 

eletrônico deve ser feito com o Cartão do Cidadão e a 

respectiva senha.

A retirada do FGTS inativo também pode ser feita em 

agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, com a 

apresentação do Cartão do Cidadão, a senha e um docu-

mento de identificação. O valor máximo de saque está 

limitado em R$ 3 mil. Por fim, é facultado ao trabalhador 

retirar o dinheiro diretamente nas agências bancárias. 

Para isso, serão necessários o número de inscrição do 

PIS e o documento de identificação do trabalhador. É re-

comendado levar também o comprovante da extinção 

do vínculo (carteira de trabalho ou termo de rescisão do 

contrato de trabalho).

A Agência Brasil de Comunicação ainda indica, em 

material especialmente publicado sobre o assunto, que 

o Cartão do Cidadão pode ser solicitado em qualquer 

agência da Caixa. Para cadastrar ou recadastrar a senha, 

o trabalhador pode se dirigir a uma agência da Caixa e 

também há a opção de fazer a Senha Cidadão em uma 

casa lotérica. Para isso, o trabalhador deve iniciar atendi-

mento no telefone 0800-726-0207. Seja como for a retirada, 

o que o governo e o comércio esperam é que os valores 

obtidos não sejam usados apenas para quitar dívidas, 

mas que sejam inseridos também no mercado de uma 

forma geral. A economia (e o país) agradecerá.

*Com informações da Agência Brasil de Comunicação
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A AMR 2017 - Auto Maintenance & Repair Expo - 
abrirá suas portas de 30 de março a 2 de abril 
no Centro Internacional de Exposições da China 

(NCIEC), Pequim. 
A mostra é organizada pela China Auto Maintenance 

Equipments Industry Association (CAMEIA), China Auto 
Maintenance and Repair Association (CAMRA) e Beijing 
Traders-Link International Exhibition.

A elevada reputação em sua longa trajetória de 
34 anos (desde 1983) transformou a AMR na feira 
internacional anual mais cobiçada no segmento de 
reparação e manutenção.

Seu foco dá ênfase, além do próprio veículo, a 
equipamentos de reparação de última geração, ao 
universo das ferramentas e produtos para o cuidado 
dos carros promovendo um link entre os fabricantes 
chineses destes produtos e o mercado internacional.

Este ano, o esforço de seus organizadores redundou 
numa área de 120.000 m² de exposição, onde mais de 
1.200 expositores tomarão parte expondo mais de 
100.000 produtos.

UMA VISÃO GERAL DA CHINA AUTO MAINTENANCE 
& REPAIR INDUSTRY

A AMR, ao longo do tempo, transformou-se em 
um barômetro do mercado chinês e revela, em suas 
nuances, a transformação pelas quais passa este 
grandioso mercado face às mudanças ocorridas tanto 
na China quanto no mundo automotivo. Contando com 
a participação de mais de 90% das empresas chinesas, 
as mudanças apresentadas por elas em seus produtos, 
e exigidas por elas no parque de exposições, indicam 
para onde o mercado está seguindo.

O reflexo disso, para os mais atentos players do 
mercado, é uma visão privilegiada do caminho que deverão 
seguir, atenuando os impactos das grandes mudanças com 
novos conceitos de reparação e manutenção.

Algumas das tradicionais empresas participantes da 
feira estão aumentando sua área de exposição. Outras 
estreiam neste mercado promissor. Enquanto outras, 
tradicionais, desaparecem do palco. Por quê? Será 
que elas estão sendo simplesmente eliminadas do 
mercado pela concorrência ou estão apenas à espera 
de um novo boom mercadológico? 

Para saber as respostas, e descobrir quem são seus pares 
e como eles estão sendo afetados, basta participar da AMR! 

As respostas estão todas lá!
Os expositores da AMR cobrem toda a gama 

de necessidade de todos os usuários, tanto locais 
quanto internacionais.

Dentre eles podemos citar Autel, Grande Vermelho, 
Brilhante, Dali, Fy-Tech, Gaochang, Launch, Maxima, 
Sino-Italiano, Zonda, Bosch,  Celette,  Corghi,  Festool,  
Hunter, Josam,  Mirka,  RAV,  Rotary,  Sata,  Snap-On etc. 

Além dos clientes fiéis, a AMR também acolhe novos 
expositores como Akzonobel, Motul, Wigam, 3M, Liqui 
Moly, A&E, Saint-Gobain, Spin. 

A inovação faz a diferença e a excelência. Pensando 
nisso, os organizadores farão acontecer, durante a 
realização da feira, o 4º AMR 2017.

Este evento foi especialmente desenhado para 
acomodar produtos e serviços inovadores e será 
apresentado durante a feira como um prêmio definitivo, 
onde eles receberão o merecido destaque deste ano. 
Até agora, os organizadores da AMR já coletaram mais 
de 100 novos produtos lançados no Pacífico Asiático 
que serão exibidos na próxima AMR 2017.

SERVIÇOS VIP PARA VISITANTES DO EXTERIOR 
COM PRÉ-REGISTRO

Para promover a comunicação internacional e de 
tecnologia, os visitantes do exterior que fizerem seu pré 
-registro na feira desfrutarão de excelentes serviços VIP 
gratuitos e privilégios fornecidos pelo organizador da AMR:

· Check-in rápido através do balcão “Pré-registro”;
· 2 noites de hospedagem gratuita em hotel 4 estrelas;
· Transporte gratuito entre o hotel e o parque 

de exposições;
· Serviços de Lounge VIP no local (almoço grátis, 

lanches, bebidas e internet);
· Assistência para a obtenção de visto de 

entrada na China;
· Oferta de 1 troley, para auxiliar na coleta de 

amostras e panfletos na feira.
Para mais informações, visite o site oficial da AMR 

www.amr-china.cn .  

A AUTO MAINTENANCE & REPAIR EXPO
É AGORA  E ESPERA POR VOCÊ

AUTO MAINTENANCE & REPAIR EXPO  Jarbas Ávila
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O sujeito vai até o shop-
ping e se encaminha até 
a praça de alimentação 

para almoçar. Escolhe o que vai 

comer, paga, pega a comida e en-

tão começa a saga para conseguir 

uma mesa vazia em pleno “horário 

de pico” deste tipo de estabele-

cimento. No local, uma variedade 

de pessoas almoçando sozinhas, 

cada uma em uma mesa que 

comporta duas pessoas. Dividir a 

mesa? Jamais! O sujeito prefere 

seguir buscando até encontrar um 

lugar, ou melhor, dois, no qual po-

derá enfim ter sua refeição.

A cena acima é extremamente 

comum nas maiores metrópoles 

brasileiras, especialmente em São 

Paulo. Na capital paulista, os cida-

dãos estão mais do que acostuma-

dos a jamais dividir sua mesa de 

refeição durante o almoço, ainda 

que o local esteja cheio e que ele 

próprio esteja sozinho. Há quem, 

inclusive, se ofenda quando um 

“estranho” pergunta se poderia 

dividir a mesa. Afinal, ninguém se 

conhece. E, muitas vezes, sequer 

deseja se conhecer.

Essa cultura, no entanto, vem 

mudando nos últimos anos. De 

forma gradual, sem grandes saltos, 

mas atingindo um número cada 

vez maior de pessoas. Primeiro o 

sujeito aceita dividir a mesa no al-

moço. Depois, aceita dividir o táxi 

com alguém que utilizará o mesmo 

trajeto. Com o tempo, aquela reali-

dade vista em tantos outros países 

desenvolvidos pelo mundo vai se 

tornando mais viável também no 

Brasil: cidadãos dividindo o mo-

torista particular, a hospedagem 

e até a carona. São inúmeros os 

aplicativos que buscam viabilizar 
esse tipo de movimento.

O grande ponto é que essa 
cultura de compartilhamento está 
chegando também ao ambiente 
empresarial. Ainda que de forma 
discreta, mais e mais empresas 
têm optado por aplicar o mes-
mo conceito na logística deman-
dada por seus negócios. Quem 
chama a atenção para o assunto 
é Alexandre Azevedo, diretor da 
Unidade Private da TOTVS, prove-
dora de soluções de negócios para 
empresas de todos os portes.

“O principal desafio é quebrar 
a cultura de olhar para o mercado 
e ver apenas concorrentes, quando 
muitas empresas podem ser alia-
das e cooperar com a sua opera-
ção”, afirma Azevedo, ao falar so-
bre as resistências que a novidade 
ainda enfrenta no Brasil. De acordo 

Compartilhar custos 
e benefícios
Estratégia de logística compartilhada pode render 
bons frutos em tempos de crise

Capa Redação              
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com ele, o que ainda impera no 
país é a ideia de que cada empre-
sa deve ter seus núcleos de distri-
buição e infraestruturas próprias 
para suportar suas operações. No 
entanto, especialmente em um ce-
nário de crise como este que en-
frentamos, manter um espaço e o 
um sistema próprios pode, muitas 
vezes, trazer sérios impactos nas 
finanças das companhias.

“A ideia [do compartilhamento] 
é baseada no conceito de econo-
mia colaborativa, em que pessoas 
com interesses e necessidades co-
muns dividem ou trocam serviços 
e produtos, o que é amplamente 
facilitado pelo uso de platafor-
mas digitais. No Brasil, no entan-
to, quando falamos de logística, a 
realidade é diferente. As grandes 
empresas ainda mantêm núcleos 
de distribuição e infraestruturas 
próprias”. A resposta para esta 
mentalidade individualista até 
mesmo das empresas brasilei-
ras? A cultura. Afinal, se muitos 
ainda não aceitam sequer dividir 
uma mesa durante uma hora em 
seu período de almoço, imagine 
convencê-los de que a logística de 
suas empresas pode (e deve) ser 
compartilhada para mitigar custos.

“Por aqui, já existem algumas 
iniciativas de centros de logística 
compartilhados (CLC), mas ainda 
é algo incipiente. A exemplo dos 
CSCs (centros de serviços compar-
tilhados) – que levaram um certo 
tempo para amadurecer, mas hoje 
já estão bem difundidos no país 
–  os CLCs estão percorrendo o 
mesmo caminho e representam 
uma nova fronteira para o merca-
do. Estamos nos acostumando com 
novas formas de nos locomover na 

vida pessoal e o setor empresarial 

vem acompanhando essas tendên-

cias de perto. Muito mais do que 

atitude, é questão de sobrevivên-

cia”, alerta o especialista. 

Os números realmente im-

pressionam. Segundo informa-

ções divulgadas pelo Instituto de 

Logística e Supply Chain, os custos 

direcionados às atividades ineren-

tes à logística – ou seja, despesas 

com transporte, estoque, armaze-

nagem e serviços de administração 

– consumiram 12,7% do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, 

o equivalente a R$ 749 bilhões. 

Para efeito de comparação, nos 

Estados Unidos o índice repre-

senta 7,8% do PIB, quase metade 

do cenário no Brasil.

De acordo com Azevedo, o 

transporte no Brasil é o item que 

consome a maior parte da quan-

tia dedicada pelas empresas para 

a logística. O cenário já seria di-

fícil se o país fosse menor, mas 

o fato de o Brasil ser uma nação 

continental nada facilita a tarefa 

das empresas de entregar com a 

mesma qualidade no Rio Grande 

do Sul e no Amazonas. O cliente, 

obviamente, não entende e aque-

las companhias que não têm con-

dições de se estabelecer em to-

das as regiões brasileiras, acabam 

simplesmente limitando conside-

ravelmente seu raio de atuação. 

Algumas delas, inclusive, chegam 

a atuar em apenas um Estado, para 

evitar despesas exorbitantes com 

a entrega em outras localidades do 

país. Ainda assim, ao final, o trans-

porte é responsável por consumir 

6,8% do PIB brasileiro, o que repre-

senta espantosos R$ 401 bilhões.

“A alta porcentagem está dire-
tamente relacionada à malha rodo-
viária deficiente, encargos fiscais 
e combustíveis a preços exorbi-
tantes. Sem deixar de mencionar 
o gasto com seguro, já que deter-
minadas cargas sofrem assaltos 
constantes. Todas essas variáveis 
impactam no valor final do produ-
to e comprometem a competitivi-
dade da indústria nacional”, expli-
ca o especialista, que faz questão 
de destacar também os impactos 
gerados ao próprio consumidor.

“A sociedade depende da en-
trega desses produtos, uma vez 
que as fábricas migraram dos 
grandes centros para locais mais 
afastados. Porém, a conta fica mais 
cara no supermercado porque boa 
parte dos gastos com logística são 
embutidos no preço final da mer-
cadoria. Outro ponto importante 
é que as empresas, com o cenário 
econômico instável, passaram a 
racionar ao máximo as suas estru-
turas de armazenamento e trans-
porte. Quanto mais centros, mais 
custos com infraestrutura e mão de 
obra. Tudo isso transforma a ope-
ração logística em uma atividade 
crítica”, completa.

O QUE FAZER?

Identificado o problema, é 
hora de pensar em soluções. Para 
Azevedo, uma das atitudes mais 
simples e que pode ser adotada 
sem grandes revoluções nos sis-
temas das empresas está direta-
mente ligada ao transporte das 
mercadorias. “Incontáveis vezes, 
vemos caminhões vindos de ou-
tros Estados que, após descarrega-
rem, voltam para suas cidades de 
origem vazios. Por que não apro-
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veitar essa viagem e voltar com 
uma carga diferente? O conceito 
de compartilhamento aplicado no 
setor é focado na otimização dos 
recursos. Uma empresa tem uma 
frota de veículos moderna, mas o 
seu armazém precisa de reparos, 
enquanto na outra organização a 
situação é inversa. Por que não 
combinar o melhor das duas? A 
ideia é fazer com que ativos re-
duzam de maneira inteligente 
a conta para ambas as compa-
nhias”, explica.

A ideia, de fato, pode ser apli-
cada pela própria indústria de au-
topeças. Não se trata de terceirizar 
a entrega e sim organizar os tra-
balhos de modo que o transporte 
seja otimizado e seus custos dimi-
nuam. Ao citar essa estratégia para 
empresários, no entanto, é comum 
ouvir a resposta: “Mas iremos abrir 
nossos números aos concorren-
tes?” Obviamente não. O objetivo 
aqui é pensar a logística de forma 
inteligente. Se sua empresa desti-
na, por exemplo, cinco caminhões 
de peças para o Estado do Ceará 
a partir da unidade da Bahia, por 
que não se organizar de modo que 
outra companhia (seja do seu setor 
ou não) possa aproveitar a viagem 
de volta para levar seus produtos 
do Ceará novamente para a Bahia?

“Um exemplo de sucesso são 
duas empresas brasileiras do ramo 
editorial que uniram as suas estru-
turas para a entrega de jornais”, 
exemplifica o especialista. “Quem 
mora em um condomínio já deve 
ter percebido que muitos dos seus 
vizinhos leem jornais de marcas di-
ferentes. Esses dois grandes jor-
nais também perceberam isto e 
esqueceram as suas diferenças em 

troca de melhor eficiência opera-

cional para ambas as empresas e, 

a partir disso, o mesmo caminhão 

leva exemplares das duas publi-

cações. Em determinados casos, 

é muito simples fazer essa combi-

nação. O caminhão que trouxe um 

carregamento de papel higiênico 

pode voltar abastecido de pro-

dutos de limpeza, por exemplo”, 

completa.

Azevedo afirma ainda que a 

tecnologia pode ser muito útil jus-

tamente para organizar as estraté-

gias de logística compartilhadas. 

O próprio mercado de Tecnologia 

da Informação já oferece platafor-

mas que consolidam em painéis 

todas as atividades, incluindo o 

planejamento da organização da 

carga dentro do veículo (o que 

vai ser descarregado primeiro, 

fica mais próximo da porta) e 

combinações de rotas para for-

mar circuitos ou sequências co-

laborativas de carregamentos.

“Com o apoio da tecnologia é 

possível fazer a gestão inteligente, 

com previsão de um plano de car-

gas pelo menor custo de fretes ou 

a melhor margem financeira para 

a operação. Os sistemas indicam 

também as melhores possibilida-

des de carregamento das entregas, 

considerando o valor das merca-

dorias permitidas pela seguradora, 

a restrição de capacidade física do 

veículo e a limitação de empilha-

mento de acordo com a fragilida-

de dos produtos. Além disso, é 

possível evitar combinar objetos 

que, por regras sanitárias, não po-

dem estar no mesmo ambiente”, 

complementa.

Independentemente da estra-

tégia adotada, Azevedo reconhece 

que uma das principais dificulda-

des para estabelecer esse tipo de 

logística compartilhada é, de fato, 

quebrar a resistência que a ideia 

ainda enfrenta nos diversos seto-

res em que poderia ser adotada, 

inclusive no automotivo.

“O principal desafio é quebrar 

a cultura de olhar para o mercado 

e ver apenas concorrentes, quando 

muitas empresas podem ser alia-

das e cooperar com a sua opera-

ção”, complementa o especialista. 

É claro que, ao pensar em es-

tratégias relacionadas a comparti-

lhar logística, invariavelmente as 

empresas se voltarão para os con-

correntes do setor. Afinal, a área 

de atuação é a mesma, as regiões 

de trabalho muitas vezes con-

vergem e as próprias estratégias 

podem ser similares. Qual seria a 

solução mais comum? Fechar-se e 

evitar qualquer tipo de proximi-

dade com a concorrência. 

No entanto, tome sempre as 

mesmas atitudes e terá sempre 

os mesmos resultados. Dessa for-

ma, para fazer algo diferente na 

crise, por que não estudar estra-

tégias que possibilitem ações de 

logística compartilhada? Tratar 

concorrentes, na medida do pos-

sível, como parceiros. Ao menos 

no que diz respeito à logística. A 

economia gerada poderá compen-

sar qualquer resistência.

Capa Redação
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De acordo com Malcolm Gladwell, autor do best 

seller Fora de Série (Outliers), o sucesso depende de 

três coisas distintas, porém complementares: talento, 

preparação e oportunidade.

Talento é algo comum para todos os seres humanos. 

Eu tenho um, você tem outro e as pessoas ao seu redor 

também. Há sempre algo que podemos fazer melhor 

do que os outros, a questão é descobrir o que nos faz 

mais engajados em determinadas atividades.

Preparação é algo que depende do talento. Quando 

você descobre o verdadeiro talento, ou vocação, en-

tra no ar a segunda fase. Você pode ter ouvido para 

música, mas se não aprender a ler partituras, ouvir e 

praticar o instrumento até seus dedos e suas cordas 

vocais cansarem, ou seja, não se aperfeiçoar, o talento 

se perde.

Oportunidade depende de ambos, preparação e 

talento, e para alcança-la é necessário colocar em práti-

ca duas virtudes essenciais: foco e persistência. É aqui 

que a maioria se perde ou desiste no meio do caminho. 

Contudo, de que adianta aparecer uma oportunidade 

para trabalhar nos Estados Unidos se você não domina, 

pelo menos, o inglês avançado?

Permita-me utilizar um exemplo pessoal. Antes de 

completar cinquenta anos, eu sabia que poderia voar 

mais alto se tivesse coragem de deixar uma carreira 

promissora como empregado ou associado de uma 

grande empresa de consultoria.

O que fazer, então? Durante mais de cinco anos 

eu fui me preparando em paralelo enquanto dava o 

máximo de mim durante o dia. De noite e nos fins-de-

-semana, aproveitando as janelas de tempo, comecei 

a dar aulas em uma universidade particular, parti para 

um mestrado profissional, investi pesado em cursos 

de coaching, escrevi mais de trezentos artigos, publi-

quei seis livros, estabeleci uma boa rede de contatos, 

Você está se preparando?

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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desenhei um bom modelo de negócio e, assim, criei 

coragem para ganhar o mundo.

Por mais incrível que pareça, as oportunidades 

surgiram aos montes na medida em que eu fui apre-

sentando meu trabalho e conhecendo mais pessoas e 

mais e mais pessoas. Como diz aquele velho ditado, 

quando você quer alguma coisa e se prepara para isso, 

o universo conspira a favor.

Obviamente, o mercado é competitivo e existem 

dezenas de profissionais se preparando tanto quanto 

eu, mas aí entra uma outra questão essencial: a sua 

vantagem competitiva. O fato de eu ter trabalhado em 

oito empresas de diferentes segmentos – papel e ce-

lulose, bombas, banco, bebidas, petróleo, caminhões 

pesados, siderurgia e consultoria –, além da experiên-

cia de trinta anos e dos cabelos brancos, sempre falam 

mais alto, entretanto, não se pode relaxar.

Aqui estão algumas questões fundamentais que me 

ajudaram e, certamente, vão ajudar aqueles que ainda 

não descobriram a sua verdadeira missão:

1. Se você ainda não sabe, continue lutando to-

dos os dias para descobrir onde você pode con-

tribuir e se realizar mais com o que você sabe 

fazer de melhor;

2. Quando descobrir, não perca o foco; quem 

quer ser tudo para todos acaba não sendo nada 

para ninguém;

3. Participe de cursos, palestras e treina-

mentos sempre que puder, isso vai ajuda-lo 

a aperfeiçoar o seu talento; procure seguir o 

caminho da maestria;

4. Estabeleça um bom networking e não tenha 

medo de pedir; pedir não ofende;

5. A sorte favorece os que são persistentes, 

portanto, nunca desista; leva tempo para con-

solidar um nome, uma marca, uma posição na 

mente do cliente.

Em resumo: não basta ter talento, é necessário pre-

paração e aperfeiçoamento das habilidades e, acima 

de tudo, você precisa cavar oportunidades o tempo 

todo e dar a cara para bater, caso contrário, ninguém 

vai até a sua casa perguntar se você está precisando 

de emprego, de serviço ou de dinheiro.

Pense nisso e empreenda mais e melhor!
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Em 2017, o grupo Knorr-Bremse 

comemora quarenta anos de 

atuação no Brasil. Um dos 

principais fabricantes de sistemas 

de frenagem e sistema embarcado 

para veículos ferroviários e comer-

ciais do mundo, o grupo identifica 

o Brasil com potencial para desen-

volver suas atividades e manter o 

crescimento global, ainda que o 

país tenha atravessado nos últimos 

anos períodos de turbulência polí-

tica e econômica.

A Knorr-Bremse teve início no 

Brasil em 1977, quando começou 

suas atividades com sistemas de 

freios ferroviários dentro das insta-

lações da MWM, ainda com o nome 

IFK (Indústria de Freios Knorr Ltda.). 

No ano seguinte, no mesmo local, a 

empresa passou a trabalhar também 

com sistemas de freios rodoviários. 

O crescimento inicial não demorou a 

acontecer e logo em 1983 a empresa 

comprou uma fábrica na cidade de 

Santo Amaro, região metropolitana 

de São Paulo. Após reformar e am-

pliar o local, instalou-se ali a sede 

da Knorr-Bremse Brasil.

Em 1986, a Indústria de Freios 

Knorr (IFK) foi transferida da MWM 

para a nova fábrica de Santo Amaro. 

A partir de então, a IFK assume da 

MWM a fabricação de sistemas de 

freios. Importante perceber ao lon-

go das últimas quatro décadas a 

preocupação da Knorr-Bremse no 

Brasil em fomentar seu crescimento 

de forma segura e sustentável. Ou 

seja, evitou-se a todo custo dar um 

“passo maior que as pernas”. Dessa 

forma, toda a evolução da companhia 

baseou-se ao longo das décadas em 

estruturar sua produção e seu esco-

po de trabalho para, posteriormente, 

Décadas de trabalho
Knorr-Bremse comemora quarenta anos de atuação  
no Brasil sob forte influência dos valores globais

Em Destaque 
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optar-se pela tarefa seguinte: fosse 

ela a ampliação das instalações, o 

crescimento da produção ou até 

mesmo a busca por novos mercados.

Em 1995, ocorreu a criação das 

divisões Sistemas para Veículos 

Rodoviários e Sistemas para 

Veículos Ferroviários sob o controle 

da Holding IFK. A partir de então, 

desenvolveram-se os procedimen-

tos e atividades que resultaram em 

um cenário no qual a fábrica atin-

giu seu limite de capacidade nos 

anos seguintes. Com isso, em 2008, 

optou-se pela compra de um novo 

terreno, desta vez em Itupeva, inte-

rior de São Paulo. Nos anos seguin-

tes, mais precisamente entre 2011 

e 2012, a Knorr-Bremse trabalhou 

fortemente na construção de sua 

nova fábrica e posteriormente na 

transferência de sua produção de 

São Paulo para Itupeva.

Foi nos anos seguintes que a 

companhia deu início à chamada 

Operação “Best-in-class” que, basi-

camente, consistia na adoção de pro-

cedimentos e técnicas que visavam 

um novo crescimento amplo e geral. 

Desta vez, no entanto, em um proje-

to ainda mais integrado à natureza e, 

principalmente, deixando o terreno 

preparado para futuras expansões.

Com essa mentalidade, a com-

panhia passou a adotar no Brasil 

métodos mais modernos de produ-

ção, também conhecidos como Lean 

Production, já adotados em outras 

gigantes multinacionais de diversos 

setores. Além disso, passou a promo-

ver uma reestruturação de todos os 

seus processos produtivos com um 

claro pensamento sustentável.

Para isso, a Knorr-Bremse fomen-

tou no Brasil a elevação de seus pa-

drões de saúde, segurança e desem-

penho ambiental (na sigla conhecida 

como HSE na companhia). O obje-

tivo? Melhorar a qualidade de vida 

dos funcionários e impactar positi-

vamente as comunidades vizinhas. 

Dessa forma, a empresa passou a 

focar sua atuação na prevenção ou 

minimização dos impactos negati-

vos causados por seus processos e 

serviços, tanto no que diz respeito 

ao meio ambiente quanto para a 

saúde e segurança como um todo. 

Um segundo objetivo seria melho-

rar a própria eficiência energética 

na manufatura e na aplicação de 

seus produtos.“

Nós cumprimos, no mínimo, 

com os requisitos legais aplicáveis 

ao meio ambiente, energia, saúde e 

segurança, englobando nossos pro-

cedimentos internos de HSE.

Nós estabelecemos práticas cor-

porativas padronizadas na ausência 

de requisitos legais específicos”, ex-

plica a companhia, em comunicado 

divulgado em seu site.

Responsabilidade Social

Quando já tinha quase 30 anos 

de atuação no Brasil, a Knorr-Bremse 

voltou sua atuação também para um 

campo muitas vezes esquecido pe-

las empresas multinacionais que 

passam a atuar no país: a respon-

sabilidade social. “A Knorr-Bremse 

Brasil acredita que a responsabi-

lidade social é um fator essencial 

para o sucesso de uma empresa. E 

com base neste princípio desenvol-

vemos projetos para auxiliar no de-

senvolvimento das pessoas internas 

e externas focando na formação de 

cidadãos com base na educação”, 

destaca a empresa.

Foi pensando dessa forma que, 

em 2005, a companhia deu início ao 

projeto Formare – Uma escola para a 

vida. O objetivo da iniciativa é capa-

citar 20 adolescentes por ano em um 

curso técnico básico, de modo que 

os participantes possam desenvol-

ver suas potencialidades e ingressar 

no mercado de trabalho.

Além disso, o projeto fomenta 

a participação voluntária dos cola-

boradores da empresa em projetos 

sociais. “A rede Formare é compos-

ta por escolas profissionalizantes 

operadas por empresas através de 

seus educadores voluntários para 

beneficiar jovens de baixa renda da 

comunidade. Os cursos têm duração 

de um ano escolar e seu desenho 

obedece às características de em-

pregabilidade da região. 

A orientação pedagógica baseia-

-se nas recomendações do Ministério 

da Educação, que prevê o desenvol-

vimento de competências e habili-

dades obtidas através da associação 

da teoria e da prática. Os cursos são 

certificados por instituição fede-

ral vinculada ao MEC (Ministério 

da Educação e Cultura)”, explica a 

empresa. O Formare foi criado pela 

Fundação Iochpe, organização ci-

vil sem fins lucrativos, dedicada a 

apoiar profissionais e empresas em 

suas ações de investimento social.

Com isso, a Knorr-Bremse, que 

já tem mais de 100 anos de atua-

ção no mercado global, vai cons-

truindo sua história de sucesso 

também no Brasil. A tarefa não é 

simples, mas a companhia tem se 

estruturado de modo a manter seu 

crescimento sustentável no Brasil, 

ampliando seus mercados e tam-

bém garantindo que essa evolução 

se dará sobre bases sólidas e que 

respeitem tanto o meio ambien-

te quanto a segurança e saúde de 

seus próprios colaboradores.

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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Antes de investir, empreender ou mesmo efetuar 

uma compra importante, costumamos formular a 

pergunta clássica: será que é um bom momento 

para dar esse passo?

É natural. Queremos saber se os ventos sopram a favor, 

se a maré é favorável, se vale mesmo a pena o esforço.

Os mercados são, na verdade, formados por consci-

ências humanas. Se elas se retraem, se ficam temerosas, 

é natural que a economia tropece e perca a vitalidade.

No primeiro mês deste ano, muita gente entrou na 

onda de pessimismo depois que o chamado Boletim dos 

Cientistas Atômicos moveu adiante o ponteiro do relógio 

Doomsday, que supostamente mostra quão próximos es-

tamos de uma hecatombe global.

Os doutores avançaram a marca, de três minutos para 

dois minutos e meio antes da meia noite. Segundo os 

pesquisadores, quanto mais perto dela, mais próximo 

está o fim do mundo.

Os motivos principais: as declarações do novo pre-

sidente norte-americano, Donald Trump, que sugerem 

uma possível ampliação do arsenal nuclear dos Estados 

Unidos e revelam sua descrença nas teses dos cientistas 

sobre o aquecimento global.

Convém lembrar que, há pouco mais de dois meses, 

em um artigo na revista Science, pesquisadores norte-

-americanos afirmaram que 82% dos processos ecológicos 

fundamentais, o que inclui a diversidade genética e os 

modelos migratórios, já sofreram alterações devido ao 

aquecimento do planeta.

Há quem pense de forma diferente, no entanto. É o 

caso do norte-americano Nicholas Kristof, graduado por 

Harvard e Oxford, conceituado analista de assuntos glo-

bais, colunista do The New York Times há 16 anos, duas 

vezes ganhador do Prêmio Pulitzer.

Para ele, o criticado 2016 foi o ano que mais trouxe 

benefícios à humanidade, e 2017 será ainda melhor.

Kristof também está preocupado com a gestão Trump 

e assustado com o prosseguimento da guerra na Síria, mas 

considera que pessoas anônimas estão, todos os dias, 

aperfeiçoando nosso mundo.

De acordo com suas pesquisas, utilizando dados do 

Banco Mundial, a cada dia cai em 250 mil o número de 

pessoas vivendo na extrema pobreza, ou seja, com renda 

inferior a US$ 1,90 por dia.

Em 1980, cerca de 40% dos humanos estavam sujeitos a essa 

situação de escassez e sofrimento. Hoje, são menos de 10%.

Há mais o que se comemorar: desde 1990, a vida de 

mais de 100 milhões de crianças foi salva por meio de 

vacinações, incentivos à amamentação e cura de enfer-

midades antes mortais, como a diarreia. Hoje, a chance 

de um pai perder o filho é 50% menor do que há 27 anos.

Aqui mesmo no Brasil, a incompetência, a ineficiência 

e a corrupção não foram capazes de deter o avanço social. 

Em 2000, a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos 

vivos) era de 29,02; em 2015, de 13,82.

O colunista do NYT, que viaja por todo o mundo, lem-

bra que 40 países estão hoje a caminho de eliminar a 

elefantíase e que muitos outros estão vencendo a luta 

contra a lepra, a poliomielite e o tracoma.

Outro dado importante: até a década de 1960, a maio-

ria dos humanos era analfabeta. Hoje, 85% dos adultos 

são alfabetizados.

Na visão de Kristof, com ou sem os políticos, as coisas 

estão simplesmente melhorando. Hoje, somente hoje, 300 

mil seres humanos passaram a contar com eletricidade 

e 18 mil crianças, que teriam morrido há pouco mais de 

duas décadas, mantiveram-se vivas.

Então, você está pensando em empreender, em investir, 

em fazer acontecer? Reflita sobre esses dados. Há sempre 

como fazer crescer a boa onda da prosperidade. Participe!

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 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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Twitter e seja fã no Facebook.

O mundo está ficando pior ou melhor?

Carlos Júlio                
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CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA DE PRODUTOS

13º FEIRA INTERNACIONAL DE AUTOPEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

De 25 a 29 de Abril
São Paulo Expo

Venha nos visitar

Rua B - 70

ETE 7.1133/4
PORTA ESCOVAS

RENAULT: DUSTER, LOGAN 1.6/ MCV, SCENIC 1.6, MEGANE 1.6, SANDERO, TODOS 1.0 2006  
  FIAT: DOBLÒ, IDEA, FIORINO, PALIO, PUNTO, SIENA, STRADA 1.4/ 1.6, UNO (NOVO)
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ETE 7.1134/4

        ORIGINAL / Originales 1 004 336 518/ 1 004 336 586/ 6 004 AE0 016/ 1 004 336 599
     MOTOR/ Engine  0 001 109 300/ 301/ 306/ 307/ 309/ 310/ 330 - F 000 AL0 111/ 128/ 129/ 130-F 004 A94 008/011 - 900008328 - 9000083054
   IVECO: DAILY
  FIAT: DUCATO MULTIJET 
 FORD: CARGO 1317, F-250 CUMMINS 4CC 3.9 ELETRÔNICO (2006-2011), F-4000 CUMMINS 2010 - >
TOYOTA: HILUX/  SW4 2.5/ 2.8/ 3.0 DIESEL 2002 - > BOSCH JF MODERNO (F 000 AL0 128)
TOYOTA: BANDEIRANTES - MOTOR OM 352 / 364
 MBB: ÔNIBUS 0364 - MOTOR OM352/ 352ª, CAMINHÕES KS 1316, 1513
  MBB: CAMINHÃO L608D/ 709/ 710/ 712/ LO 809/ LO 812/ LO 814/ 912/ 914/ L 1013/ L 1111/ L 1113/ L 1114/ L 1116/ L 1117/ L 1214/ L 1218/ L 1313/ L 1314/
    L 1316 / L 1317 / L 1318 / L 1418 / L 1513 / L 1516 / L 1517 / L 1518 / L 1620 / 1714 / 1718 / 1720 / 1722 / 1723 / L 2013 / L 2014 / L 2016 / L 2213 /
       L 2214 / L 2216 / L 2217 / L 2218 / 2418 / 0362 / 365 / OM 366 COM MOTORES OM 314 / OM 364 / OM 352 / ÔNIBUS 0364 - MOTOR OM 352 / 352ª
            NEW HOLLAND: COLHEITADEIRA FNH 8040 - 8255 

PORTA ESCOVAS

Fale com um de nossos representantes ou ligue:

55 11 2856.7300
rainhadassete@rainhadassete.com.br
Indústria Brasileira

www.RAINHADASSETE.com.br



Definindo prioridades
Em livro, Paula Abreu foge de conceitos simplistas e 
destaca estratégias que valorizam a própria vida do leitor

Chegou às livrarias brasileiras no mês de fevereiro 
uma obra curta, mas com potencial de influen-
ciar muitas pessoas que se encontram confusas 

em relação ao rumo de suas próprias vidas. No livro 

Escolha sua vida (Editora Sextante, R$ 30, 144 páginas), 

a autora Paula Abreu utiliza sua trajetória para inspirar 

aqueles que buscam novos rumos, novas alternativas.

O resultado é um livro leve, cuja essência está no 

fato de que a autora não busca doutrinar os leitores. 

Também não apresenta suas experiências e opiniões 

como verdades absolutas e imutáveis. Na verdade, um 

dos principais méritos de Abreu é justamente fugir do 

esquema clássico encontrado nos mais diversos livros 

de autoajuda lançados frequentemente no país.

Logo no primeiro capítulo da obra, a autora alerta: 
o livro é perigoso! E é perigoso justamente porque lhe 
fará questionar aspectos de sua própria vida que, em 
meio ao dinamismo do cotidiano, podem ficar escon-
didos debaixo do tapete. 

“Vou lhe contar como mudei a minha própria vida 
– como escapei do mundo corporativo, aposentei meu 
carro, me tornei mais saudável, criei mais tempo e fe-
licidade para mim. Depois, quando você começar a 
dizer ‘Ah, mas você só conseguiu porque era x, y, z, 
ou tinha x, y, z, ou podia x, y, z, só que EU não sou 
x, y, z, não tenho x, y, z, ou não posso x, y, z, e nunca 
poderia fazer algo assim…’, vou apontar o dedo para 
o seu nariz e mostrar que você não é uma vítima do 
mundo, da sociedade, da família, do emprego chato. 

Cultura Redação
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E vou provar-lhe que você já tem todos os recursos de 
que precisa para dar o primeiro passo em direção à 
mudança”, escreve a autora.

A escritora é formada em Direito pela Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro. Posteriormente, cursou 
seu mestrado na Universidade Colúmbia, em Nova 
York (EUA). Durante 15 anos trabalhou em sua área de 
formação, passou por grandes empresas e trilhou um 
caminho muito parecido com aqueles que detêm o mes-
mo currículo que ela. Vivenciou por anos um ambiente 
estritamente corporativo. Aos 34 anos, Abreu tinha uma 
vida invejável, mas foi justamente nessa época que sua 
história começou a mudar.

Recém-divorciada de um casamento de quase dez 
anos, em um processo de divórcio descrito por ela pró-
pria como “complicado”, a autora via-se fisicamente 
exausta e emocionalmente destruída. “Ao longo dos 
seis meses anteriores, havia perdido metade do meu 
dinheiro no divórcio, além da minha força e da minha 
paz”, escreve Abreu, que hoje atua também como lifes-
tyle coach, estrategista digital e consultora empresarial.

Em meio a outros detalhes de sua própria histó-
ria, a autora revela que havia chegado ao fundo do 
poço e agarrava-se apenas ao filho para manter a sa-
nidade de que sua vida poderia melhorar. Foi nesse 
momento que percebeu algo simples, corriqueiro, e 
na maioria das vezes negligenciado por todos nós: o 
que, de fato, importa?

“Naquele momento, percebi que o fundo do poço 
era libertador: desde que eu e meu filho estivésse-
mos bem, com saúde e juntos, eu ficaria feliz. E isso 
era razoavelmente simples de manter. Com essa visão 
do que era de fato essencial para mim, veio também 
uma revelação inesperada: todo o resto começou a me 
parecer supérfluo, dispensável. Voltei para casa com 
uma sensação incômoda de que a vida era mais do que 
apenas ficar sentada em um escritório o dia inteiro e 
assistir os dias passarem por mim. Tinha que existir 
algo maior!”, afirma.

Ao longo do livro, Abreu segue abordando princípios 
e temas que, de fato, fazem o leitor refletir. Não se trata 

de um livro pesado, denso. Ao contrário, é um livro 

indicado justamente para aqueles momentos em que 

sente sua cabeça prestes a estourar. A autora escreve, 

por exemplo, a respeito do propósito de vida e o quão 

importante é saber de maneira clara os valores que 

lhe movem no mundo.

Um dos principais méritos da escritora é tratar o 

tema de forma clara, empírica, evitando abstrações 

muitas vezes vistas em obras de autoajuda. Além dis-

so, por meio de um texto leve e enxuto, Abreu conse-

gue atingir um público variado, composto por homens 

e mulheres em uma faixa etária que vai dos 20 aos 60 

anos. Afinal, existe hora certa pra mudar o rumo?

Além disso, há outro elogio a ser feito ao traba-

lho de Abreu no livro. Graças à maturidade com que 

trata a questão dos sonhos e valores sustentados 

pelo ser humano, a autora identifica em sua obra os 

principais empecilhos responsáveis pelo fracasso de 

cada um no momento da mudança. Aborda também 

os discursos (e as desculpas) mais comuns utilizadas 

pelas pessoas que simplesmente, na maioria dos 

casos, temem mudar.

Dessa forma, a autora dedica capítulos para falar 

sobre aspectos como medo, procrastinação, falta de 

dinheiro e de tempo, além das críticas que serão 

recebidas de terceiros. Tudo isso colabora para que, 

ao final do livro, não reste desculpas para que o au-

tor passe a priorizar sua vida. Abreu não é simplista 

e propõe soluções que podem sim ser adotadas. 

Trata-se de uma qualidade intrínseca a muitas obras 

da literatura, seja de autoajuda ou de ficção: mudar 

a vida do próprio leitor, em um processo em que 

ele mesmo será o protagonista.

Você usará a desculpa de que não tem tempo para 

ler este livro? Não se deixe enganar. A obra é curta, 

tem pouco mais de 100 páginas e os capítulos são cur-

tos, de modo que você pode separar poucos minutos 

do seu dia para ler algo que invariavelmente lhe fará 

bem. De fato, não há desculpas.
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
nov-16/nov-15 

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) set-16 (%) out-16 (%) nov-16 (%) set-16 (%) out-16 (%) nov-16 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.009.125 17,4 4,3 3,7 5,3 2,4 17,4 3,2 3,1 14,3 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.070.000 8,1 -4,8 -6,6 -0,3 -0,8 8,1 -6,7 -6,1 -4,8

Capital
Autopeças e acessórios 336.986 27,7 4,8 3,9 -1,6 22,0 15,0 -2,6 0,1 1,6

Capital
Concessionárias de veículos 2.632.476 6,0 -5,3 -6,5 -8,1 -4,1 0,4 -8,2 -7,7 -6,8

ABCD
Autopeças e acessórios 55.580 14,2 15,1 13,4 24,6 32,3 14,2 12,9 15,3 15,1

ABCD
Concessionárias de veículos 362.940 1,4 -3,6 -9,1 -5,2 -1,8 1,4 -4,5 -4,2 -3,6

Araçatuba
Autopeças e acessórios 27.528 -6,0 8,4 5,6 -4,9 12,6 -6,0 10,0 10,3 8,4

Araçatuba
Concessionárias de veículos 61.399 3,5 -14,6 -22,5 -22,3 -6,3 3,5 -18,3 -16,9 -14,6

Araraquara
Autopeças e acessórios 29.458 2,3 -1,7 -3,4 5,8 -2,6 -15,0 3,5 2,7 0,6

Araraquara
Concessionárias de veículos 166.661 5,7 -1,0 -2,5 -7,4 9,3 2,1 -4,3 -2,6 -2,1

Bauru
Autopeças e acessórios 49.596 3,4 8,4 7,5 4,8 5,8 3,4 9,5 9,0 8,4

Bauru
Concessionárias de veículos 164.051 -2,2 -4,2 -10,9 -7,5 2,8 -2,2 -5,5 -4,5 -4,2

Campinas
Autopeças e acessórios 112.603 4,1 3,3 -1,4 4,8 5,8 4,1 2,9 3,2 3,3

Campinas
Concessionárias de veículos 576.427 -9,9 -10,7 -16,6 -14,4 -6,1 -9,9 -11,5 -10,8 -10,7

Guarulhos
Autopeças e acessórios 41.145 9,8 1,6 -0,1 -10,7 4,2 8,4 -1,5 -0,9 0,0

Guarulhos
Concessionárias de veículos 118.534 -6,5 -11,2 -16,1 -3,6 -0,6 -7,1 -16,9 -14,9 -14,2

Jundiaí
Autopeças e acessórios 37.103 -9,8 -1,5 -0,9 -9,4 -9,1 -9,8 0,7 -0,5 -1,5

Jundiaí
Concessionárias de veículos 231.640 4,6 0,2 -8,4 -6,6 5,3 4,6 -1,2 -0,4 0,2

Litoral
Autopeças e acessórios 36.892 19,5 14,3 10,5 21,8 29,2 19,5 11,6 13,7 14,3

Litoral
Concessionárias de veículos 197.186 14,2 -6,2 -11,1 -5,8 -4,4 14,2 -9,2 -8,6 -6,2

Marília
Autopeças e acessórios 50.158 16,2 7,9 7,8 3,0 7,9 2,6 8,6 8,5 7,8

Marília
Concessionárias de veículos 71.379 -3,7 -11,3 -13,5 -12,6 -8,7 -1,9 -14,3 -13,6 -12,4

Osasco
Autopeças e acessórios 27.091 40,3 -4,1 -4,2 -12,6 13,0 21,0 -16,7 -13,7 -10,3

Osasco
Concessionárias de veículos 157.189 18,7 -7,6 -12,6 -7,5 0,9 2,2 -13,0 -11,4 -10,1

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.498 -16,1 -0,3 -3,6 -2,6 -4,1 -16,1 2,8 1,8 -0,3 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 61.587 -13,1 -12,0 -14,9 -6,4 -9,3 -13,1 -12,2 -11,8 -12,0

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 88.663 -3,6 0,1 -3,6 -14,3 1,5 -3,6 0,5 0,6 0,1 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 369.712 7,0 -2,7 -8,6 -13,0 9,8 7,0 -5,8 -3,9 -2,7

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 37.421 -17,2 -2,8 -1,4 -4,8 -13,1 -17,2 1,5 -0,6 -2,8 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 152.388 -5,4 -10,0 -14,7 -13,3 -2,8 -5,4 -11,6 -10,6 -10,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 30.433 5,1 6,0 0,3 5,2 7,2 5,1 6,0 6,1 6,0

Sorocaba
Concessionárias de veículos 247.587 -5,7 -7,6 -12,6 -13,4 -1,4 -5,7 -8,8 -7,8 -7,6

Taubaté
Autopeças e acessórios 30.690 12,0 9,3 3,5 3,3 10,7 12,0 8,7 9,0 9,3

Taubaté
Concessionárias de veículos 257.901 4,0 -2,7 -8,3 -6,5 -0,9 4,0 -3,9 -3,5 -2,7

* A preços de novembro/2016 – valores em R$ mil

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo tem como objetivo produzir indicadores mensais do 
desempenho do comércio varejista e dos seus vários ramos de atividade em todas as 16 regiões do Estado. A partir de dados do 

faturamento bruto real, as informações produzidas pela pesquisa permitem mensurar, tanto em número índice quanto em R$ bilhões, 
e projetar a atividade econômica geral de curto prazo, dado que o consumo é o indicador mais sensível e o que mais rapidamente 
responde às mudanças conjunturais e/ou às medidas de política econômica.

Pesquisa (PCCV - Novembro 2016) 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
nov-16/nov-15 

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) set-16 (%) out-16 (%) nov-16 (%) set-16 (%) out-16 (%) nov-16 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.009.125 17,4 4,3 3,7 5,3 2,4 17,4 3,2 3,1 14,3 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.070.000 8,1 -4,8 -6,6 -0,3 -0,8 8,1 -6,7 -6,1 -4,8

Capital
Autopeças e acessórios 336.986 27,7 4,8 3,9 -1,6 22,0 15,0 -2,6 0,1 1,6

Capital
Concessionárias de veículos 2.632.476 6,0 -5,3 -6,5 -8,1 -4,1 0,4 -8,2 -7,7 -6,8

ABCD
Autopeças e acessórios 55.580 14,2 15,1 13,4 24,6 32,3 14,2 12,9 15,3 15,1

ABCD
Concessionárias de veículos 362.940 1,4 -3,6 -9,1 -5,2 -1,8 1,4 -4,5 -4,2 -3,6

Araçatuba
Autopeças e acessórios 27.528 -6,0 8,4 5,6 -4,9 12,6 -6,0 10,0 10,3 8,4

Araçatuba
Concessionárias de veículos 61.399 3,5 -14,6 -22,5 -22,3 -6,3 3,5 -18,3 -16,9 -14,6

Araraquara
Autopeças e acessórios 29.458 2,3 -1,7 -3,4 5,8 -2,6 -15,0 3,5 2,7 0,6

Araraquara
Concessionárias de veículos 166.661 5,7 -1,0 -2,5 -7,4 9,3 2,1 -4,3 -2,6 -2,1

Bauru
Autopeças e acessórios 49.596 3,4 8,4 7,5 4,8 5,8 3,4 9,5 9,0 8,4

Bauru
Concessionárias de veículos 164.051 -2,2 -4,2 -10,9 -7,5 2,8 -2,2 -5,5 -4,5 -4,2

Campinas
Autopeças e acessórios 112.603 4,1 3,3 -1,4 4,8 5,8 4,1 2,9 3,2 3,3

Campinas
Concessionárias de veículos 576.427 -9,9 -10,7 -16,6 -14,4 -6,1 -9,9 -11,5 -10,8 -10,7

Guarulhos
Autopeças e acessórios 41.145 9,8 1,6 -0,1 -10,7 4,2 8,4 -1,5 -0,9 0,0

Guarulhos
Concessionárias de veículos 118.534 -6,5 -11,2 -16,1 -3,6 -0,6 -7,1 -16,9 -14,9 -14,2

Jundiaí
Autopeças e acessórios 37.103 -9,8 -1,5 -0,9 -9,4 -9,1 -9,8 0,7 -0,5 -1,5

Jundiaí
Concessionárias de veículos 231.640 4,6 0,2 -8,4 -6,6 5,3 4,6 -1,2 -0,4 0,2

Litoral
Autopeças e acessórios 36.892 19,5 14,3 10,5 21,8 29,2 19,5 11,6 13,7 14,3

Litoral
Concessionárias de veículos 197.186 14,2 -6,2 -11,1 -5,8 -4,4 14,2 -9,2 -8,6 -6,2

Marília
Autopeças e acessórios 50.158 16,2 7,9 7,8 3,0 7,9 2,6 8,6 8,5 7,8

Marília
Concessionárias de veículos 71.379 -3,7 -11,3 -13,5 -12,6 -8,7 -1,9 -14,3 -13,6 -12,4

Osasco
Autopeças e acessórios 27.091 40,3 -4,1 -4,2 -12,6 13,0 21,0 -16,7 -13,7 -10,3

Osasco
Concessionárias de veículos 157.189 18,7 -7,6 -12,6 -7,5 0,9 2,2 -13,0 -11,4 -10,1

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.498 -16,1 -0,3 -3,6 -2,6 -4,1 -16,1 2,8 1,8 -0,3 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 61.587 -13,1 -12,0 -14,9 -6,4 -9,3 -13,1 -12,2 -11,8 -12,0

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 88.663 -3,6 0,1 -3,6 -14,3 1,5 -3,6 0,5 0,6 0,1 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 369.712 7,0 -2,7 -8,6 -13,0 9,8 7,0 -5,8 -3,9 -2,7

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 37.421 -17,2 -2,8 -1,4 -4,8 -13,1 -17,2 1,5 -0,6 -2,8 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 152.388 -5,4 -10,0 -14,7 -13,3 -2,8 -5,4 -11,6 -10,6 -10,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 30.433 5,1 6,0 0,3 5,2 7,2 5,1 6,0 6,1 6,0

Sorocaba
Concessionárias de veículos 247.587 -5,7 -7,6 -12,6 -13,4 -1,4 -5,7 -8,8 -7,8 -7,6

Taubaté
Autopeças e acessórios 30.690 12,0 9,3 3,5 3,3 10,7 12,0 8,7 9,0 9,3

Taubaté
Concessionárias de veículos 257.901 4,0 -2,7 -8,3 -6,5 -0,9 4,0 -3,9 -3,5 -2,7

* A preços de novembro/2016 – valores em R$ mil
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Erik Penna                
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Você já foi mal atendido em alguma loja? Saiba que 
isso é muito comum e, por isso, as pessoas valori-
zam cada vez mais um atendimento de excelência.

Uma pesquisa feita pela revista Pequenas Empresas 
Grandes Negócios revelou que 61% dos clientes 
afirmaram que o bom atendimento é um fator mais 
relevante do que o preço. 

Curiosamente, o povo brasileiro tem a fama de aco-
lher bem as pessoas, mas na hora de tratar o cliente, 
a fama é das piores.

A seguir, confira 5 passos simples e de baixo inves-
timento que podem melhorar o atendimento de um 
estabelecimento comercial:

1) TRIPÉ BÁSICO DO ATENDIMENTO

– Cliente se aproximou, pratique o olho no olho;

– Acolha com um sorriso no rosto;

– Inicie o diálogo com uma saudação animada.

E, se quiser arrasar, chame o cliente pelo nome. 
Atitudes tão básicas, mas que muitos atendentes 
esquecem de utilizar no dia a dia.

2) ATUE COMO UM MÉDICO

Ao invés de ficar falando, oferecendo produtos e 
tentando empurrar produtos, prefira fazer como um 

bom médico faz, ou seja, pergunte para entender 

exatamente o que o cliente precisa, para só depois 

sugerir algo. É preciso entender para depois aten-

der. Pratique a ‘escutatória’.3) ESPELHAMENTO

Atenda o cliente como você gostaria de ser atendi-

do. Certo ou errado?

Trabalhe o RAPPORT. Pratique o espelhamento, ou 

seja, descubra a forma que o cliente prefere ser 

atendido e, se possível, faça dessa forma.

4) AVALIE O ATENDIMENTO

Eis aqui uma peça-chave para que o atendimento 

melhore. Várias pesquisas apontam que pessoas 

que estão sendo avaliadas tendem a render mais e 

melhorar a sua performance. Por isso, arrume uma 

forma do cliente avaliar o colaborador que faz o 

atendimento.

Outro dia, vi dois casos: uma farmácia de bair-

ro que colocou uma máquina eletrônica para o 

cliente clicar e dar a nota do atendente e o de 

uma lanchonete, num posto de combustível, que 

colocou um banner com um número de celular 

para o cliente enviar por mensagem a nota para o 

atendimento. Atitudes fáceis, baratas e que geram 

resultados extraordinários.

COMO MELHORAR O 
ATENDIMENTO INVESTINDO 
BEM POUCO
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Na avaliação do atendimento ocorrem, ainda, 
dois grandes benefícios, além da melhora no 
atendimento:

a) Você consegue identificar quem atende bem e 
mal e, principalmente, pode reter o talento que 
atende bem, afinal, não se pode perder esse fun-
cionário que encanta o cliente.

b) Existe a oportunidade de treinar quem atende 
mal para que ele possa voltar a realizar bons aten-
dimentos na empresa. 

5) LÍDER EDUCADOR

Uma gestão de excelência precisa focar no resultado 
financeiro, mas esse lucro só vem se, antes disso, for 
prestado um atendimento mágico ao cliente. Neste 
caso, a empresa precisa contar com uma equipe 
engajada, satisfeita e motivada. 

E isso só acontece se houver líderes educadores, 
que são aqueles que lideram pelo exemplo, valo-
rizam o capital humano e inspiram e transformam 
pessoas e resultados.

D
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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

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



Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JAN
A

DEZ16
B

JAN
C

JAN
D

JAN
E

A/B A/D C/E

Total 131.075 179.822 131.075 130.178 130.178 -27,1 0,7 0,7

Veículos leves 127.724 174.880 127.724 124.879 124.879 -27,0 2,3 2,3

Automóveis 110.401 152.868 110.401 111.689 111.689 -27,8 -1,2 -1,2

Comerciais leves 17.323 22.012 17.323 13.190 13.190 -21,3 31,3 31,3

Caminhões 2.847 4.276 2.847 4.266 4.266 -33,4 -33,3 -33,3

Semileves 92 183 92 123 123 -49,7 -25,2 -25,2

Leves 648 1.084 648 1.091 1.091 -40,2 -40,6 -40,6

Médios 223 376 223 434 434 -40,7 -48,6 -48,6

Semipesados 887 1.325 887 1.225 1.225 -33,1 -27,6 -27,6

Pesados 997 1.308 997 1.393 1.393 -23,8 -28,4 -28,4

Ônibus 504 666 504 1.033 1.033 -24,3 -51,2 -51,2

Mil 
unid.

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

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 130,2 125,1 153,2 141,6 145,6 149,4 157,4 160,2 139,0 141,0 158,3 179,2 1.780,2

2017 131,1

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
No cenário de licenciamento de autoveículos novos nacionais, o primeiro mês do ano registrou variação negativa 
em relação ao período imediatamente anterior. Na comparação com dezembro de 2016, janeiro de 2017 obteve 
queda de 27,1% no índice.
Apesar disso, verifica-se uma melhoria mínima na comparação com o primeiro mês de 2016: 0,7%. O único segmento 
a contribuir positivamente para a composição do índice em janeiro de 2017 foi o de veículos comerciais leves.

Números do Setor Redação
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Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JAN
A

DEZ16
B

JAN
C

JAN
D

JAN
E

A/B A/D C/E

Total 174.064 199.864 174.064 148.693 148.693 -12,9 17,1 17,1

Veículos leves 168.513 194.789 168.513 143.359 143.359 -13,5 17,5 17,5

Automóveis 149.209 164.937 149.209 128.121 128.121 -9,5 16,5 16,5

Comerciais leves 19.304 29.852 19.304 15.238 15.238 -35,3 26,7 26,7

Caminhões 4.482 4.102 4.482 4.158 4.158 9,3 7,8 7,8

Semileves 87 137 87 154 154 -36,5 -43,5 -43,5

Leves 1.441 1.131 1.441 1.164 1.164 27,4 23,8 23,8

Médios 103 140 103 361 361 -26,4 -71,5 -71,5

Semipesados 1.514 1.083 1.514 1.274 1.274 39,8 18,8 18,8

Pesados 1.337 1.611 1.337 1.205 1.205 -17,0 11,0 11,0

Ônibus (Chassis) 1.069 973 1.069 1.176 1.176 9,9 -9,1 -9,1

Rodoviário 264 114 264 151 151 131,6 74,8 74,8

Urbano 805 859 805 1.025 1.025 -6,3 -21,5 -21,5

Mil 
unid.

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

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 148,7 144,2 198,8 171,5 177,2 184,5 190,6 178,7 170,3 175,7 216,3 200,9 2.157,4

2017 174,1

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
No cenário da produção de autoveículos montados a situação é mais positiva. Na comparação entre janeiro de 
2017 com o mês de dezembro do ano anterior verifica-se queda mais branda do que no âmbito dos licenciamen-
tos: -12,9%. Entretanto, no cenário envolvendo os meses de janeiro de 2016 e 2017, há uma evolução positiva da 
ordem de 17,1% no índice. É preciso levar em consideração, no entanto, que os índices do ano passado ainda 
apresentavam quedas consideráveis, o que acabou empurrando a base de comparação para baixo.
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Dados que você precisa conhecer para elaborar o 
planejamento do negócio.

O QUE É?

Um plano de negócios é ferramenta importante para 
qualquer empreendedor. Ele está inserido no processo 
de empreender, que conta com quatro fases:

1. Identificação de oportunidades;

2. Elaboração do plano de negócio;

3. Captação de recursos;

4. Gerenciamento.

Além disso, a ferramenta pode ajudar a manter 
sua empresa viva ou contribuir para mostrar a viabi-
lidade de um novo negócio e conhecer todos os seus 
benefícios como:

• Diminuição de incertezas

• Ordenação de ideias

• Avaliação de viabilidade

• Orientação de expansão

• Apoio à gestão empresarial

DADOS NECESSÁRIOS

Conhecer o ramo de atividade, definir produtos e 
analisar o local de estabelecimento constituem algu-
mas medidas que o empreendedor tem de levar em 
consideração na hora de montar o seu negócio.

CONHECER O RAMO DE ATIVIDADE

É preciso conhecer alguns dados elementares sobre 
o ramo em que se pretende atuar e as possibilidades 
de atuação no segmento (exemplo: confecção é o ramo; 
pode-se atuar com jeans, malha, linho, público infantil, 
adulto, feminino).

CONHECER O MERCADO CONSUMIDOR

O estudo do mercado consumidor é importante 
para o empreendimento, pois abrange as informações 
necessárias para a identificação dos prováveis com-
pradores. O que produzir, de que forma vender, qual 

o local adequado para a venda, qual a demanda po-
tencial para o produto. Essas são algumas indagações 
que podem ter respostas mais adequadas quando se 
conhece o mercado consumidor.

CONHECER O MERCADO FORNECEDOR

Para iniciar e manter qualquer atividade empresa-
rial, a empresa depende de seus fornecedores (mer-
cado fornecedor). O conhecimento desse mercado 
se reflete nos resultados pretendidos pela empresa. 
Mercado fornecedor é aquele que fornece à empresa 
equipamentos, máquinas, matéria-prima, mercadorias 
e outros materiais necessários ao seu funcionamento.

CONHECER O MERCADO CONCORRENTE

O mercado concorrente compõe-se das pessoas ou 
empresas que oferecem mercadorias ou serviços iguais 
ou semelhantes aos que você pretende oferecer. Esse 
mercado deve ser analisado de maneira que sejam 
identificados: quem são os concorrentes; quais mer-
cadorias ou serviços oferecem; quais são as vendas 
efetuadas pelo concorrente; quais os pontos fortes e 
fracos da concorrência; fidelidade da clientela em re-
lação à concorrência.

DEFINIR PRODUTOS A SEREM FABRICADOS, MER-
CADORIAS A SEREM VENDIDAS OU SERVIÇOS A SE-
REM PRESTADOS

É preciso conhecer detalhes do seu produto/ser-
viço e oferecer produtos e serviços que atendam às 
necessidades de seu mercado. Também é importan-
te definir qual a utilização do seu produto/serviço, 
qual a embalagem a ser usada, tamanhos oferecidos, 
cores, sabores etc.

ANALISAR A LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

Onde montar o negócio. Essa escolha pode sig-
nificar a diferença entre o sucesso ou o fracasso de 
um empreendimento.

O QUE É PRECISO SABER 
PARA MONTAR UM PLANO 
DE NEGÓCIO

Sebrae 
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Artigo publicado no Portal Papo de Especialistas Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas). Confira mais em http://www.papodeespecialistas.sebrae.com.br/

CONHECER MARKETING

Marketing é um conjunto de atividades desenvolvi-
das pela empresa para que atenda desejos e necessi-
dades de seus clientes. As atividades de marketing po-
dem ser classificadas em áreas básicas, que são tradu-
zidas nos 4 “pes”: Produto, Pontos de Venda, Promoção 
(Comunicação) e Preço. PROCESSO OPERACIONAL

Este item trata do “como fazer”. Devem ser aborda-
das questões como: que trabalho será feito e quais as 
fases de fabricação/venda/prestação de serviços; quem 
fará; com que material; com que equipamento; quando 
fará. É preciso verificar quem possui conhecimento e 
experiência no ramo: o empreendedor, um futuro sócio, 
um profissional contratado etc.

PROJEÇÃO DO VOLUME DE PRODUÇÃO, DE VEN-
DAS OU DE SERVIÇOS

É prudente que o empreendedor ou empresário 
considere a necessidade e a procura do mercado con-

sumidor; os tipos de mercadorias ou serviços a serem 

colocados no mercado; a disponibilidade de pessoal; 

a capacidade dos recursos materiais – máquinas, ins-

talações; a disponibilidade de recursos financeiros; a 

disponibilidade de matéria-prima, mercadorias, em-

balagens e outros materiais necessários.

PROJEÇÃO DA NECESSIDADE DE PESSOAL

Identifique o número de pessoas necessárias para 

o tipo de trabalho e que qualificação elas deverão ter.

ANÁLISE FINANCEIRA

É necessário fazer uma estimativa do resultado da 

empresa, a partir de dados projetados, bem como uma 

projeção do capital necessário para começar o negócio, 

pois há de fazer investimento em local, equipamentos, 

materiais e despesas diversas para instalação e funcio-

namento inicial da empresa.
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O IQA – Instituto da Qualidade Automotiva, 
organismo de certificação acreditado pela 
CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação) 

do Inmetro, alerta varejistas para a obrigatoriedade 
da comercialização de componentes automotivos 
certificados, conforme a Portaria Inmetro n° 301, de 21 
de julho de 2011.

Fazem parte da portaria amortecedores de suspensão, 
bombas elétricas de combustível para motores do ciclo 
otto, buzinas ou equipamentos similares utilizados em 
veículos rodoviários, pistões de liga leve de alumínio, 
pinos e anéis de trava (retenção), anéis de pistão, 
bronzinas e lâmpadas para veículos automotivos.

A vigência das obrigatoriedades teria início em 25 
de julho de 2014, mas após reivindicações do setor 
por novos prazos em função dos altos estoques na 
distribuição e no varejo, a Portaria Inmetro n° 29, de 22 
de janeiro de 2015, estabeleceu que as exigências para 

todos os itens previstos na portaria passariam a vigorar 

em 1º de janeiro de 2017.

Segundo Mario Guitti, superintendente do IQA, a Portaria 

Inmetro n° 301 é uma das primeiras de uma série de 

portarias a proporcionar maior segurança ao consumidor 

de autopeças. “O principal objetivo é garantir que os 

produtos de reposição aplicados aos veículos atendem os 

parâmetros de qualidade estabelecidos pelo programa do 

Inmetro”, afirma Guitti.

Assim, as lojas de autopeças que descumprirem as 

exigências da portaria, sobre a certificação compulsória 

dos produtos comercializados no mercado de reposição, 

poderão sofrer penalidades como advertência, multa, 

interdição, apreensão e inutilização.

Os varejistas interessados em obter mais informações 

podem contatar o IQA por meio do telefone (11) 5091-

4545 ou do e-mail negocios@iqa.org.br.

Nova exigência do 
Inmetro para varejistas, 
alerta o IQA

IQA - Instituto da Qualidade Automotiva  
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O Banco Mercedes-Benz apresentou, na última 
semana de janeiro, os resultados obtidos du-
rante o ano de 2016.

Segundo os dirigentes, a instituição financeira 

obteve o primeiro lugar no ranking de liberação de 

repasses do Finame entre as instituições financeiras, 

tendo liberado no ano passado o montante de R$ 1,56 

bilhão destinados ao financiamento de 11.473 veículos 

pesados, correspondendo a um crescimento de 2,6% 

em relação ao ano de 2015.

“Essa liderança comprova que estamos cumprin-

do a nossa missão, que é a de trabalhar em conjunto 

com a fábrica e a rede de concessionários para garantir 

ainda mais agilidade nos processos de repasse para o 

Finame, mesmo em um ano como 2016, em que as insti-

tuições financeiras foram um pouco mais conservadoras 

na oferta dessa linha de crédito”, afirma o presidente 

do Banco Mercedes-Benz, Bernd Barth.

Outro fato que mereceu destaque foi o volume de 

negócios envolvendo ônibus que atingiram a marca 

Banco Mercedes-Benz apresenta 
resultados positivos em 2016

de R$ 461,5 milhões, com um crescimento de 62,2% 
em relação a 2015.

Os negócios no mês de dezembro de 2016 foram 
especialmente positivos, tendo crescido 19% em re-
lação ao mesmo mês do ano anterior, atingindo a cifra 
de R$ 174 milhões em novos negócios.

Contando com um variado portfólio de modalidades 
de crédito, como CDC (Crédito Direto ao Consumidor), 
Finame e Leasing Operacional, além de seguros de 
veículos e prestamistas e Floorplan (financiamento 
para gerenciamento de estoque) destinado à rede de 
concessionárias, a instituição consolida seus resulta-
dos trabalhando com mais agilidade na obtenção dos 
financiamentos necessários para, em conjunto com a 
fábrica, atingir resultados positivos.

Presente no Brasil  desde 1996, o Banco 
Mercedes-Benz detém o rating AAA, a mais alta nota 
concedida pela Fitch, uma das três grandes agên-
cias de classificação de risco de crédito do mundo, 
demonstrando a elevada capacidade de pagamento 
de seus compromissos financeiros. 
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NAKATA APRESENTA PIVÔS DE SUSPENSÃO PARA 
VEÍCULOS DA KIA, RENAULT E HONDA

A fabricante de autopeças Nakata Automotiva anun-
ciou o lançamento de pivôs de suspensão para 

veículos de montadoras como Kia, Renault e Honda. De 
acordo com a companhia, a frota de automóveis, co-
merciais leves, caminhões e ônibus cresceu 89% em um 
período de 10 anos (2005 a 2015), chegando a cerca de 
42,5 milhões de unidades. Dessa forma, a Nakata enten-
de como cada vez mais importante o investimento em 
novos produtos que permitam oferecer uma cobertura 
que atenda a demanda do mercado.

Ainda de acordo com a companhia, o componente com 
código N 99295 atende os veículos Kia Motors Cerato (2004 
a 2008) e Kia Picanto (2004 a 2011). Já o pivô de suspensão 

N 99296 é indicado para o Renault Master (2002 a 2012) e 
o N 99297 é dirigido para o Honda Fit (2003 a 2008).

TVH-DINAMICA DESTACA FACILIDADES 
TECNOLÓGICAS NO TRABALHO DE CAMPO

A TVH-Dinamica faz questão de ressaltar aos consumi-
dores as facilidades que têm sido proporcionadas pela 

tecnologia especialmente no trabalho desenvolvido no cam-
po. A empresa sustenta que o desenvolvimento tecnológi-
co no campo, por exemplo, garante maior produtividade, 
qualidade e precisão no cultivo das plantações. “Há vários 
recursos tecnológicos que estão revolucionando a atuação 
e melhorando a performance da agricultura e do plantio por 
hectare”, destaca a companhia, em comunicado divulgado à 
imprensa especializada.

Para encurtar cada vez mais a distância entre o campo e os 
centros urbanos, a TVH-Dinamica oferece seu portal de ven-
das, que tem proporcionado aos consumidores uma compra 
segura e ágil. “A pesquisa e a aquisição dos produtos são feitos 
de forma rápida e prática. A plataforma B2B, já bem utilizada 
na matriz do Grupo TVH, na Bélgica, e na unidade dos Estados 
Unidos, está operando desde julho do ano passado no Brasil, 
garantindo mais agilidade nos pedidos”, explica a empresa.

Além disso, o portal pode ser acessado de qualquer tipo de 
equipamento, como desktop, notebook, smartphone e tablet. 
“Temos um amplo portfólio de produtos para atender a frota 
de tratores e máquinas agrícolas, mas, caso seja algo muito 
específico, o item pode ser encomendado das matrizes do 
grupo, que ficam na Bélgica e nos Estados Unidos”, aponta 
Paulo Acosta, gerente Comercial da TVH-Dinamica. 
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PRESIDENTE DO CONAREM DESTACA IMPACTO DAS 
NOVAS TECNOLOGIAS NO SETOR DE REPARAÇÃO

O presidente do Conarem (Conselho Nacional de Retífica 
de Motores) e vice-presidente do Sindirepa-SP, José 

Arnaldo Laguna, destacou o impacto que as novas tecno-
logias têm gerado no setor de reparação de veículos. De 
acordo com ele, as transformações têm ocorrido cada vez 
mais rápido e novos conceitos surgem para mudar por com-
pleto “o automóvel que conhecemos hoje e até o compor-
tamento do consumidor”. “Inicia-se um processo disruptivo 
com a chegada dos carros elétricos, híbridos, movidos a cé-
lula de energia a hidrogênio. Essas novas modalidades vão 
impactar a forma de reparar os veículos, principalmente a 
parte do motor que envolve o trabalho das retíficas. Essa 
preocupação surgiu com as viagens e visitas que fizemos a 
várias fabricantes e montadoras. Vemos forte tendência dos 
carros elétricos e precisamos entender como vai funcionar 
o sistema e de que forma vamos reparar”, avalia o executivo. 
Para Laguna, o estudo a respeito do funcionamento des-

INSPEÇÃO PARA VEÍCULOS A DIESEL EM SP 
GARANTE AVANÇO NA QUALIDADE DO AR

O presidente do Sindirepa-SP e Sindirepa Nacional, 
Antonio Fiola, falou sobre o processo de implantação da 

inspeção ambiental para veículos a diesel em todo o Estado 
de São Paulo. Para o executivo, a iniciativa representa um 
avanço importante para a melhoria da qualidade do ar na 
região. “Sem dúvida, este trabalho é positivo sob o aspecto 
ambiental e como tem âmbito estadual terá efeito bem sig-
nificativo. A inspeção na cidade de São Paulo comprovou 
os benefícios da medida para redução de poluentes e não 
poderia ter sido interrompida, uma vez que a legislação de-
terminava”, afirmou Fiola.

Segundo estudos divulgados pela Faculdade de Medicina 
da USP, durante o período de inspeção na cidade de São 
Paulo, a redução dos poluentes reduziu a mortalidade na 
Capital (559 mortes prematuras) bem como a morbidade 
(1.515 internações foram evitadas anualmente). O Sindirepa 
faz parte do grupo de dezoito entidades de vários setores 
(órgãos de pesquisa, saúde, engenharia, normas técnicas, 
meio ambiente e automotivo) que busca destacar aos órgãos 
públicos a importância da inspeção veicular, que inclui ava-

liação de emissões e fiscalização de itens de segurança de 
veículos. Fiola destaca ainda que a medida do governo pode-
ria vir a ser ampliada para veículos leves. “Quando a prefeitura 
iniciou a inspeção na cidade de São Paulo, em um primeiro 
momento, foi só para veículos a diesel. O mais importante 
de tudo é conscientizar a população sobre a importância e 
os benefícios que a redução de emissões de poluentes traz 
para a saúde”, completou.

se novo sistema deve 
começar agora, antes 
que os novos conceitos 
cheguem às oficinas 
para reparação. Com 
tantas novidades, o 
Conarem, juntamente 
com outras entidades 
do setor de reparação 
da América Latina, de-
cidiu criar o Instituto de 
Estudos Internacional 
de Mobilidade para pro-
mover conhecimento e 
encontrar novas oportu-
nidades de negócios para o setor de reparação. “Este será o 
maior desafio da reparação para os próximos anos, entender 
e acompanhar as mudanças para que o mercado de reposi-
ção se mantenha forte e atuante”, completa.
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MAGNETI MARELLI LANÇA ITENS DE REPOSIÇÃO 
PARA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS

A Magneti Marelli amplia ainda mais seu portfólio de 
produtos. Desta vez, as novidades são destinadas a 

Sistemas de Suspensão, com novos Pivôs de Suspensão e 
Top Kit Suspensão da marca Cofap. O pivô de suspensão é 
responsável por conectar o montante das rodas, geralmente 
dianteiras, às bandejas ou braços oscilantes, sustentando o 
conjunto suspenso do sistema. Já o kit é composto por coifa, 
batente e coxim, sendo este último – produzido em borracha 
com um rolamento montado em seu interior – o responsável 
pela fixação superior do amortecedor à carroceria do veículo.

Os itens são destinados a uma frota circulante equivalen-
te a dois milhões de veículos das marcas Ford, GM, Hyundai, 
Nissan e Renault, e estão disponíveis em todo o território 

nacional, de acordo com a Magneti Marelli. A companhia 
aproveitou ainda para recomendar a verificação periódica 
de todos os componentes da suspensão por profissionais 
habilitados e de acordo com as especificações dos fabrican-
tes dos veículos.

TENNECO ANUNCIA NOVO EXECUTIVO DE 
VENDAS E MARKETING PARA O MERCADO DE 
REPOSIÇÃO

A Tenneco anunciou a chegada de Edison Carvalho 
Vieira para ocupar o cargo de gerente de Vendas e 

Marketing para o mercado de reposição no Brasil. O executi-
vo será responsável pelas estratégias comerciais das marcas 
Monroe, que atua no desenvolvimento e na fabricação de amor-
tecedores Monroe Axios, que lida com componentes para a 
suspensão, e Walker, que trabalha com sistemas de exaustão.

Vieira tem mais de 25 anos de atuação no segmento 
automotivo com passagens por importantes empresas do 
setor, como Goodyear Engineered Products e Continental 
Contitech. De acordo com a Tenneco, o executivo é um 
especialista em desenvolvimento de mercado, marketing 
e planejamento estratégico. “O objetivo [da gestão] é andar 
muito próximo dos nossos clientes, buscando soluções cria-
tivas e positivas, sobretudo em um momento da economia 
do país que exige muita parceria e engajamento de todos”, 
avaliou o executivo. 
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MOTORSERVICE DESTACA SEU PORTFÓLIO DE 
BOMBAS DE ÓLEO PARA VEÍCULOS LEVES E BF 
PARA A LINHA PESADA

A Motorservice, divisão responsável pelos produtos 
Kolbenschmidt (KS) no mercado de reposição, faz ques-

tão de destacar seu amplo portfólio de bombas de óleo linha 
leve com a marca Pierburg e bombas de óleo com a marca 
BF, com aplicações para os principais modelos e marcas.

 Para a linha leve, a Pierburg apresenta bombas de óleo 
para veículos da Citroën, Fiat, Ford, GM, Peugeot, Renault e 
Volkswagen. Já na linha pesada e agrícola, a BF disponibiliza 
bombas de óleo para a Cummins, Ford, John Deere, Iveco, 
Mercedes-Benz, MWM, Perkins, Scania e Volvo.

 A marca BF ainda produz bombas de óleo que aten-
dem outras motorizações, como 3.9L, ISBE 5.9L, 4BT 3.9L, 
4BTAA 3.9L, 6BT/BTA/BTAA 5.9L e 6 C/CT/CTA/CTAA 8.3L da 
Cummins. Os novos itens abrangem também os motores 4.2 
TCE, 6.2 TCE e MaxxForce 7.2H Euro 5 da MWM.

Os lançamentos contemplam ainda as aplicações da linha 
agrícola John Deere, com bombas de óleo que equipam os 
motores 4045 D, 4045 T, 4045 T/H, 6068 T Série 300, 6068 T/H 
Série 350 Power Tech.

APLICATIVO CARRO 100% RECEBE ATUALIZAÇÃO 

O aplicativo Carro 100% recebeu importantes atualiza-
ções com o objetivo de deixa-lo ainda mais útil e eficaz 

para os usuários. A partir de agora, é possível fazer login 
no aplicativo utilizando o próprio cadastro do Facebook. 
O aplicativo traz páginas com informações sobre manu-
tenção preventiva, bem como um contato para que o 
usuário possa se comunicar com o administrador e sugerir 
correções e melhorias.

 Parte do Programa Carro 100%, iniciativa do GMA 
(Grupo de Manutenção Automotiva), o aplicativo é uma 
prestação de serviço ao motorista que deseja verificar as 
condições de itens do carro, dos sistemas de freio, ilumina-
ção e motor, sem precisar sair de casa. “Facilita o dono do 
carro que queira saber a hora exata, por exemplo, da troca 
de óleo, de pastilhas ou outro item”, destaca Elias Mufarej, 
coordenador do GMA. Disponível para download gratuito 

em smartphones e no site www.carro100.com.br, o aplica-
tivo foi elaborado a partir da norma ABNT e a ideia surgiu 
devido à muita procura por informações sobre manutenção 
no portal do Programa Carro 100%.
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