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Mais de 60 países na 13ª
edição da Automec

Economia

Governo reduz setores
com desoneração e levanta
polêmica na indústria

RODRIGO CARNEIRO,
da Barros Autopeças, fala a respeito de suas
expectativas para a retomada do país

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.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Divulgação

REPOSIÇÃO É A BOLA DA VEZ

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

A

Automec 2017 chega em boa hora e totalmente
renovada. Além de voltar a reunir os segmentos leve e
pesado, também está em novo espaço, maior e mais
confortável, com instalações modernas que permitem setorizar
a feira. Outro ponto importante é que, diante das quedas
consecutivas nas vendas de veículos novos desde 2014, a
reposição tem sido a saída mais viável para muitos fabricantes,
o que fortalece ainda mais a Automec neste momento. Por isso,
a expectativa para o maior evento do aftermarket da América
Latina é a melhor possível. A matéria de capa trata de todas
as novidades que vão estar presentes na Automec 2017 e traz
a opinião de representantes do setor sobre a volta da feira ao
formato original, contemplando leve e pesado.
Na seção entrevista, Rodrigo Carneiro fala de sua trajetória
no setor de reposição e a atuação na Barros Autopeças. Já
Em Destaque, confira a história de 85 anos da Rassini NHK
Automotive, que teve início em 1932, com a fundação da
Fabrini em São Paulo. No início era fornecedora de molas de
suspensão para o mercado de reposição e depois passou a
fornecer seus produtos às primeiras montadoras instaladas
no Brasil, em 1957. Hoje, faz parte do grupo mexicano San
Luis Rassini, produz sistemas de suspensão e frenagem para
equipamentos originais de várias montadoras.
Vale a pena conferir!

Boa leitura!
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Encontre a loja mais perto de você: www.pitstop.com.br.
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Rede PitStop, primeira rede associativista do mercado
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Mecânica Valmor
Caxias do Sul | RS

“

Minha motivação na mecânica é de família: muitos parentes são mecânicos,
nasci e cresci tendo a oficina em meu dia a dia e atuo profissionalmente
desde meus 12 anos, no total de 22 anos na área. Conheço a Dana desde que
comecei a trabalhar, pois a maioria dos utilitários que usamos são equipados
com eixos diferenciais da Dana. Eu gosto da marca Spicer porque ela nunca
me deixou na mão, tem excelente durabilidade e custo-benefício muito bom.
Também temos um retorno positivo dos clientes com esta marca, pela
satisfação e qualidade. O profissional que monta com Spicer tem a garantia
que as peças vão durar um bom tempo.

”

facebook.com/SpicerBrasil

youtube.com/SpicerBrasil

sac@spicer.com.br

0800-727-7012

www.spicer.com.br

Entrevista

EMPREENDEDORISMO
EM FOCO
Em entrevista exclusiva
à revista Mercado
Automotivo, Rodrigo
Carneiro, presidente
interino da Andap e CEO
da Barros Autopeças, fala
sobre as características
que fizeram a empresa
crescer e firmar-se como
um dos principais players
do mercado nas últimas
décadas. Além disso, o
executivo falou sobre
suas expectativas para a
retomada da economia
brasileira nos próximos
anos, caso as crises –
especialmente a política –
possam ser equacionadas.
Confira a íntegra da
entrevista a seguir:
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Revista Mercado Automotivo: A Barros Autopeças foi
criada na década de 1950
por Antonio Fernandes de
Barros, o Seu Tonico, em
uma atitude empreendedora. Em sua opinião, ser um
empreendedor no Brasil
vem sendo tarefa mais
fácil? Ou temos visto pouca
evolução nesse sentido?
Rodrigo Carneiro: Ser empreendedor no Brasil não é e
nunca foi tarefa fácil. Exatamente por isso tenho enorme respeito e admiração por
aqueles que transformam
ideias ou oportunidades em
empresas, gerando empregos e alavancando a economia em nosso país.
Nosso segmento é rico em
exemplos e eu poderia citar muitos, mas corro o risco de a memória me trair.
No entanto, não posso deixar de citar os fundadores
da empresa que participo
hoje, o Sr. Antonio Fernandes de Barros, e também
da empresa em que tive
orgulho de participar por
mais de 20 anos, a Dasa, o
Sr. Evaristo Comolatti.
RMA: O senhor acredita
que o brasileiro não tem
um espírito empreendedor? Ou são as dificuldades impostas a quem

está começando que mais
atrapalham esse tipo de
negócio no país?
RC: O brasileiro é sem dúvida vocacionado para o empreendedorismo. Por necessidade ou por criatividade,
desenvolve e cria inúmeras
iniciativas, nos mais diversos
segmentos de negócio, que,
por falta de apoio, políticas
de desenvolvimento econômico e um desastroso sistema tributário, na maioria das
vezes acaba sucumbindo.
Eu poderia exemplificar
centenas de casos de empreendedorismo em centenas de segmentos de
negócio que são exemplos
para todo mundo, mas seria
redundante porque todos
conhecem ou deveriam
conhecer. Dessa forma,
vou usar um dos exemplos
mais emblemáticos do
nosso segmento, a Mercado
Car que naturalmente não
começou como é hoje; o
Roberto Gandra que o diga.
RMA: Desde sua criação, a
Barros Autopeças já conta
quase 50 anos de atuação
no mercado de autopeças
brasileiro. A que fatores o
senhor credita essa solidez
na história da companhia?
RC: Na verdade, estamos

completando 47 anos de atuação e a fórmula do sucesso
se resume a simplicidade,
velocidade e transparência
com que a empresa foi criada e gerida.
RMA: Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pela empresa para
chegar até aqui? E como
foram superadas?
RC: Parte da resposta está
acima respondida na primeira pergunta. O empreendedorismo não é tarefa
simples no Brasil, principalmente quando iniciamos
uma atividade em uma cidade do interior, com estrutura
limitada, mercado fechado
e recursos limitados. No entanto, conforme falado anteriormente, a simplicidade,
criatividade e capacidade
empreendedora dos irmãos
Barros construíram, a partir
de uma loja de varejo, uma
história de sucesso.
RMA: A Barros tem em sua
estrutura um DNA familiar.
Quais são os principais
benefícios de manter um
negócio entre familiares?
RC: Os principais benefícios são o foco no negócio,
a facilidade/velocidade em
se tomar decisões e, claro, o
comprometimento dos dire-
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tores com o resultado.
RMA: E quais são os principais desafios a que se deve
estar atento quando se
trabalha com familiares?
RC: Todos sabemos que família é uma organização difícil de ser gerida (ri), mas a
família Barros historicamente tem um comportamento
muito harmônico tanto no
ambiente doméstico quanto
no corporativo. Certamente a herança cultural do
Wilson, José e Fernando de
respeito e união estão presentes na terceira geração,
o que facilita o dia a dia.
Certamente o maior desafio
é separar a função acionista
da função executiva.
RMA: A Barros tem unidades de negócios concentradas na região Sudeste. Há
alguma perspectiva ou até
mesmo vontade de ampliar
essas unidades para outras
regiões do Brasil?
RC: Discutimos a exaustão
esta questão mesmo porque, antes da ST, tínhamos
uma importante participação em nível nacional. Estamos hoje onde está 56% da
frota brasileira de veículos,
portanto onde o mercado
é enorme e exige muito de
todos nós. Mas, responden-
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do objetivamente, queremos
e vamos crescer, mas ainda
concentrados nos Estados
onde estamos presentes e
com os modelos de negócio que atuamos e estamos
focando.

ma dúvida sobre a retomada do nosso crescimento.
Aliás, vamos lembrar que o
nosso segmento foi um dos
menos afetados.
RMA: A logística segue

RMA: Em relação ao momento difícil pelo qual o
Brasil atravessa, há quem
diga que o pior já passou.
O senhor também tem essa
percepção? Ou ainda é
muito cedo para um diagnóstico desse tipo?
RC: Em outubro de 2015 fui
convidado pela Associação
Comercial e Industrial de
Uberlândia a falar exatamente sobre esse tema (como
se tivera competência para
isto). Convite tão honroso, lá
expus da mesma forma que
o faço aqui. Não acredito em
crise econômica em um país
com nossas capacidades,
competências, resultados e
resiliência de seus cidadãos.
O que vimos experimentando é uma brutal crise moral e
política com efeitos duríssimos sobre a economia, sem
dúvida. Resolvidas ou equacionadas estas questões, em
uma economia com mais de
200 milhões de consumidores e, particularmente em
nosso caso, uma frota que se
aproxima dos 50 milhões de
veículos, não tenho nenhu-

como uma das principais
fontes de gastos das companhias do setor de autopeças? Também nesse
sentido, qual é o peso dos
impostos para as companhias do setor?
RC: Sim, a logística – fretes
mais especificamente – tem
um peso significativo em
nosso negócio. Esta é uma
área de atenção para nossos políticos e dirigentes.
Estamos completamente
superados em infraestrutura
e precisamos reduzir nosso
custo, ganhando produtividade e eficiência.
Quanto aos impostos, não
há o que falar senão lamentar a desinteligência do
nosso modelo tributário que
aumenta o desinvestimento
no país e reduz absurdamente a rentabilidade de
nossas empresas.

“Durabilidade e qualidade são as
maiores vantagens de trabalhar com
peças Bosch.”
Leonardo Mendes Vega
Oficina Servcentro – Campinas/SP

Faça revisões em seu veículo regularmente.

#ComBoschEuMeGaranto

Faça como o Leonardo, aplique peças Bosch e
garanta qualidade, durabilidade e a melhor
tecnologia. Consulte nossos distribuidores e
tenha sempre Bosch na sua oficina.

freepik.com
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Medidas necessárias?
Governo corta orçamento, reduz setores com
desoneração e gera dúvidas na indústria

A

o final de março, o governo brasileiro anunciou
medidas que agitaram a indústria e a economia
do país. Em coletiva de imprensa, os ministros da
Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo
Oliveira, informaram que o Orçamento-Geral da União
passará por um corte de R$ 42,1 bilhões. Além disso, o
governo revelou que aumentará tributos para cumprir a
meta de déficit primário – o resultado negativo nas contas
públicas desconsiderando o pagamento de juros – de R$
139 bilhões para 2017.
No entanto, a medida que mais gerou comentários na
indústria brasileira foi a proposta do governo para reverter
quase totalmente a desoneração da folha de pagamento.
A partir de uma medida provisória que deverá ser enviada
ao Congresso, o governo pretende alterar uma política
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que está em vigor desde 2011 e beneficia 56 setores da
economia. Estes setores pagam, atualmente, 2,5% ou 4,5%
do faturamento para a Previdência Social, ao invés de
recolherem 20% da folha de pagamento.
Apenas alguns setores serão mantidos nesta política de
desoneração de folha de pagamento. São eles: transporte
rodoviário coletivo de passageiros, transporte ferroviário e metroviário de passageiros, construção civil e obras
de infraestrutura e comunicação. De acordo com o ministro Henrique Meirelles, são setores que dependem
fortemente de mão de obra e também são vitais para a
preservação da recuperação do emprego no país. Ainda
questionado pela escolha de determinados setores para
continuarem com o benefício, Meirelles afirmou que o
governo acompanhará o comportamento da atividade
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econômica para verificar os resultados gerados neste cenário. “Nós mantivemos para observar um pouco
mais o comportamento na retomada da economia”, disse o ministro. A medida, entretanto, só deverá gerar
resultados concretos a partir de julho, devido à regra
que determina que qualquer aumento de contribuição só pode entrar em vigor 90 dias depois de sua
publicação em forma de lei no Diário Oficial da União.
A expectativa de arrecadação estatal com a medida é
de cerca de R$ 4,8 bilhões em 2017.
O assunto, obviamente, gerou inúmeras discussões.
Seja nos setores que seguirão beneficiados, seja nos
setores que enfrentarão aumento no montante destinado ao governo. A Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção (Abit), por exemplo, avaliou a
iniciativa do governo como “altamente nociva” para
o setor. “Prejudica o custo de abastecimento local, a
competitividade internacional e a geração de caixa para
retomada dos investimentos”, disse Fernando Valente
Pimentel, presidente da Abit, em entrevista concedida
à Agência Brasil.
“O nosso setor tem uma concorrência insana externa
e interna. Nós vamos jogar mais uma carga de custos
nas empresas, que já vêm fragilizadas e debilitadas.
Num momento em que o governo apresenta um Refis
[parcelamento especial de dívidas com a União] para
melhorar as condições de fluxo de caixa, ele aumenta
o custo empresarial das empresas que permaneceram
no vermelho”, completou.
Jorge Lázaro de Sá, assessor técnico da Federação do
Comércio de São Paulo (FecomercioSP), afirma que a
entidade também não vê com bons olhos o fim das
desonerações. “Primeiro, porque o impacto econômico do ajuste fiscal que o governo vem defendendo é
insignificante perto da pressão que ele acaba impondo
à categoria produtiva, que acaba sempre suportando
a recessão econômica. Essa medida do governo nós
entendemos que ela é inoportuna. Ela gera uma instabilidade, porque vai na contramão da proposta de
desburocratização para destrancar a atividade econômica e impacta no comércio varejista”, avalia.
A opinião dos especialistas, no entanto, diverge da indústria brasileira. Para economistas e analistas de instituições financeiras e de educação, a medida foi um “mal
necessário” adotado pelo governo para impedir maior
deterioração das contas públicas. Para Manoel Pires,
pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV
(Ibre/FGV), o governo atual teve de corrigir uma avaliação
errada feita no passado, quando considerava-se que o
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Produto Interno Bruto (PIB) iria se recuperar em 2017,
com crescimento de 1,6%.
“Havia uma percepção de que muitos dos problemas na
economia tinham a ver com a mudança do governo, e que
com a mudança se poderia gerar um ciclo de confiança e
voltar a crescer. O problema é que a gente tem questões
estruturais, como alavancagem e a crise dos estados, que
mostraram que não é só uma questão de confiança. Eu
diria que, das opções que o governo tem, o fim da desoneração é a que a parece trazer menor impacto negativo.
As outras opções seriam, por exemplo, aumentar o IOF
em um mercado de crédito bastante prejudicado e que
não sinaliza recuperação”, avalia o pesquisador.
Já José Ronaldo de Castro Souza Junior, diretor de Estudos
e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), pondera que a desoneração
irá gerar custos para alguns setores, mas pelo menos evitará (ou não contribuirá) para um cenário de desequilíbrio
do setor público.
“Hoje, ter uma melhora dos indicadores fiscais, seja ele
pelo cumprimento da meta ou por alguma surpresa positiva via arrecadação, teria mais impacto positivo do que
negativo porque tornaria mais crível essa mudança na
trajetória da dívida pública”, explica. A opinião de Junior
é reforçada por Alexandre Espírito Santo, professor do
Ibmec e economista da Órama Investimentos. “Diante do
que temos, o bom é inimigo do ótimo”, afirma.
“O país perdeu arrecadação e as despesas continuam
subindo. E essas despesas já estão carimbadas, não têm
margem de manobra. A alternativa para isso era aumento
de impostos, que não ia bater somente nesses setores,
mas na sociedade como um todo. Foi necessário afetar
um ou outro setor e não penalizar a sociedade como um
todo”, completa.
Os setores prejudicados continuarão protestando.
Afinal, em tempo de crise, qualquer gasto extra não
será bem-vindo pela indústria. Diante do cenário em
que o país se encontra, torna-se cada vez mais difícil
agradar a maioria sem prejudicar outros tantos.
*Com informações da Agência Brasil

www.distribuidora.com.br

thenest.com.br

Uma grande
oportunidade
para consolidar
nossa parceria

A DASA estará presente na Automec,
maior feira de autopeças da América Latina.
Estaremos no estande do Grupo Comolatti,
oferecendo aos visitantes do evento uma
oportunidade de conhecer nosso portfólio
de produtos e serviços.

Você é o nosso convidado. Venha nos visitar.
Data do evento:
25 a 29 de abril
Terça a sexta: 11h às 20h
Sábado: 9h às 17h

Local:
São Paulo Expo – SP | Estande E31
Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5
Água Funda - São Paulo

Para mais
informações e
credenciamento,
acesse:

Autopeças

Você é a nossa peça-chave

Carlos Júlio

w w w. re v i s t a m e rc a d o a u to m o t i vo. c o m . b r

Como os negócios podem salvar nosso mundo?

V

ocê já deve ter visto por aí. Dois jovens empreendedores, Samuel Toaldo e Eugen Braun, resolveram
criar um aplicativo para que amantes do futebol
contratem goleiros de ocasião.

Mesmo com suas imperfeições, o sistema garantiu a
possibilidade de um ganha-ganha, no qual o lucro assegura investimentos, o fortalecimento de negócios, a geração
de empregos e a elevação do padrão de vida.

A ideia foi apresentada na Campus Party e pouca gente considerou que pudesse resultar em algum lucro. No
programa Shark Tank Brasil, do canal Sony, no entanto, a
startup obteve um primeiro aporte de capital, no valor
de R$ 250 mil.

O professor Michael Porter, conhecido especialista em
estratégia competitiva e dedicado incentivador de organizações não governamentais, reconhece que o mundo
ainda enfrenta graves problemas coletivos, como a desnutrição, a falta de acesso a água, a atenção deficiente à
saúde e o esgotamento dos recursos naturais.

Daí para frente, cresceu e iniciou um processo de consolidação. Hoje são mais de 300 goleiros cadastrados em
todo o Brasil, que atuam em 550 jogos a cada mês. O mais
interessante, no entanto, é que hoje auxilia uma escola de
goleiros em Mali, na África, e se converteu em apoiadora
da seleção feminina de futebol de salão para surdos.
A experiência nos leva a uma discussão mais profunda
sobre o papel dos negócios na construção de um mundo
melhor. Em anos recentes, difundiu-se em parte da sociedade uma visão negativa sobre a atividade empresarial.
Segundo esse modelo de pensamento, os empresários
são gananciosos, destroem o meio ambiente e não estão
nada interessados em promover avanços nos processos
de promoção social.
Em seu livro Homo Deus, uma breve história do amanhã, o historiador e escritor Yuval Noah Harari diverge
dessa avaliação. Segundo ele, à medida que o gênero
humano se multiplica, é preciso que a economia cresça
para que, ao menos, continuemos como estamos.
Ele toma a Índia como exemplo, onde o crescimento
populacional tem sido de aproximadamente 1,2% ao ano.
Se a economia do país não crescer anualmente ao menos
1,2%, o desemprego vai aumentar, os salários vão cair e a
qualidade de vida será reduzida.
Mesmo que a Índia passasse a ter crescimento nulo de
sua população, como resolveria o problema dos milhões
de habitantes que vivem na miséria?
Se o bolo não cresce, só se atende ao interesse dos
desfavorecidos retirando-se parte do patrimônio daqueles que ascenderam economicamente. Esse é, naturalmente, o caminho para o ressentimento e a violência.
A história mostra distorções na distribuição da riqueza
humana. Segundo Harari, no entanto, o capitalismo ajudou na superação da fome, na extinção de conflitos e na
eliminação das pestes em boa parte do mundo.

Segundo ele, há uma tendência a se acreditar que as
soluções dependem de filantropia, ONGs e governos.
“Mas há um problema de escala”, costuma dizer. “Não
estamos avançando com a rapidez necessária.” Afinal, não
existem receitas tributárias ou doações generosas que
possam resolver todos esses problemas.
Para Porter, toda riqueza é criada por negócios. São
eles que geram receitas, aumentam a arrecadação de impostos, constituem recursos para o investimento, elevam
a renda e melhoram a qualidade de vida.
Também para o professor, há uma tendência de se
atribuir aos negócios a culpa pelos problemas sociais e
ambientais. De acordo com ele, no entanto, essa é uma
visão equivocada da realidade. “Aprendemos hoje que
reduzir a poluição e as emissões está gerando lucro, pois
torna a empresa mais produtiva, mais eficiente, capaz de
aproveitar melhor seus recursos.”
Porter acredita que o capitalismo deve aprofundar
a geração do que chama de valor compartilhado, algo
que depende da criação de mecanismos que estabeleçam parcerias colaborativas entre as ONGs, os
governos e as empresas.
Minhas ideias sobre o assunto estão reunidas no livro
A Economia do Cedro e podem ajudá-lo, caro leitor, a
refletir sobre estes desafios do tempo presente. Sei bem
dos graves problemas enfrentados pelos passageiros da
nave mãe Terra, mas acredito verdadeiramente que, juntos, podemos superá-los.
Para isso, não é preciso reinventar a roda. A solução
é reduzir a interferência do Estado, produzir, gerar lucro,
ampliar mercados, empregar pessoas, difundir conhecimento e constituir o já citado valor compartilhado.
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.
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Identidade global

Automec chega à sua 13ª edição com expectativa de receber
milhares de visitantes e marcas de mais de 60 países

A

rado a respeito do público que visita
os estandes da Automec.

comerciais em uma mesma edição, o
que não acontecia desde 2007.

A expectativa é que o evento receba mais de 70 mil visitantes no São
Paulo Expo Exhibition&Convention
Center, local com 90 mil m² disponíveis para a Feira. Além disso, segundo dados divulgados pela Reed
Exhibitions Alcantara Machado, que
organiza e promove a Automec, espera-se que cerca de 1.500 marcas se
façam presentes no evento, provenientes de 62 países.

Os dados obtidos na última edição da Feira mostram que 82% dos
que visitam a Automec participam do
processo de compra em suas companhias, enquanto metade dos presentes ocupa cargos de liderança. Além
disso, 53% do público deseja encontrar parceiros de negócios nos dias do
encontro. Quanto à origem dos visitantes internacionais, 78% provêm de
países da América Latina. Na segunda
colocação aparecem os asiáticos, com
7,6%. Em relação ao total, 65% do público tem como ramo de atividade oficinas e distribuidoras. O que vale salientar, no entanto, é a aprovação dos
visitantes: 99% aprovam a Automec,
enquanto 98% (praticamente todos os
visitantes) afirmam que pretendem
retornar à próxima edição da feira.

As principais entidades do setor
automotivo aprovaram a novidade e
ressaltaram que a unificação de leves e pesados no evento é um pleito
do setor e traz de volta toda a força
da Automec, garantindo maior participação de fabricantes e também
do público. “Estamos muito satisfeitos com essa proposta e acreditamos que a feira será um sucesso”,
afirma Antonio Fiola, presidente do
Sindirepa (Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios)
Nacional e do Sindirepa-SP.

Com um público tão variado, a
Reed Exhibitions tem buscado, nas
últimas edições, obter um retorno
cada vez mais qualificado a respeito das opiniões dos visitantes
em relação ao que encontraram na
Automec. Dessa forma, a organização
tem realizado pesquisas qualitativas
e quantitativas de modo a não apenas avaliar os índices de satisfação e
aprovação do evento, mas também
para conseguir traçar um perfil apu-

E não é para menos. Em sua 13ª
edição, a Automec consolida-se como
uma das principais plataformas de
divulgação da América Latina para a
indústria da Reposição Automotiva,
proporcionando a distribuidores, lojistas, atacadistas, varejistas e oficinas
o contato direto com representantes
da indústria. Uma das principais novidades deste ano é que o evento
voltará a reunir expositores de peças
e equipamentos leves, pesados e

cidade de São Paulo recebe,
de 25 a 29 de abril, um evento que guarda características
muito semelhantes àquelas utilizadas
para descrever a maior metrópole da
América Latina. Conhecida por congregar cidadãos de todas as nacionalidades em seu dia a dia, a cidade
promoverá a 13ª edição da Automec
– Feira Internacional de Autopeças,
Equipamentos e Serviços.
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“As expectativas são as melhores
possíveis, principalmente em um
momento em que a troca do veículo usado pelo novo está sendo postergada devido à falta de crédito e a
crise. Desta forma, as pessoas estão
optando em fazer manutenção no veículo para continuar rodando. Como a
frota de veículos dobrou nos últimos
15 anos, todos os anos aumenta o volume de carros que saem da garantia
e começam a frequentar as oficinas
de confiança, movimentando o mercado de reposição. Dos 42,5 milhões
de unidades da frota (automóveis,
comerciais leves, caminhões e ônibus), mais de 28,5 milhões possuem
idade entre 3 e 15 anos, justamente
o período que frequenta as oficinas
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independentes. Considerando o
atual cenário econômico e as vendas
de carros novos ainda em patamares
semelhantes a 2016, o setor de reparação deve se manter no mesmo
ritmo, com oportunidades devido à
procura por serviços”, avalia o dirigente, em entrevista à revista Mercado
Automotivo.
Elias Mufarej, coordenador
do GMA (Grupo de Manutenção
Automotiva) e conselheiro do
Sindipeças (Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para
Veículos Automotores) para o mercado de reposição concorda com Fiola,
mas ressalta também a localização
do evento para garantir seu sucesso
para um público tão diversificado e
amplo. “Outros dois fatores que devem contribuir para o sucesso da feira
e que marca esta nova fase são o local
moderno, que permite melhor disposição dos estandes por segmentos,
além de oferecer uma série de comodidades aos visitantes, e o momento
favorável para o aftermarket que se
destaca por atender a diversificada
frota circulante estimada em 42,5 milhões de veículos”, completa.
Rodrigo Carneiro, presidente interino da Andap (Associação Nacional
dos Distribuidores de Autopeças),
avalia que a Automec é o evento de
maior expressão do aftermarket, refletindo também a importância e o tamanho do mercado de reposição no
Brasil. “Com a unificação dos segmentos leve e pesado, a feira fica ainda
mais representativa e atrai mais público. Há inúmeras vantagens para os
expositores que conseguem em um
único evento estar próximos tanto dos
clientes de leves quanto de pesados.
É bom para toda a cadeia do setor de
reposição”, afirma o executivo, que
também falou sobre a expectativa da
Andap para o evento.
“Como toda a Automec, as expectativas são positivas e contare-

mos com a presença das principais
marcas. Sem dúvida, o evento tem
tudo para ser um sucesso, como nas
edições anteriores. A Andap terá estande, como em todas as edições,
e receberá associados e visitantes.
Também realizaremos o 1º Business
Meeting, no dia 26 de abril, das 16
h às 18 h, com apresentação do jornalista e comentarista econômico,
Carlos Alberto Sardenberg, que falará sobre a crise econômica e seus
reflexos. O evento contará com a
participação de Dan Ioschpe, presidente do Sindipeças”, completou.

compartilhamento e conectividade e
Compras no novo cenário (segmento
varejo) em auditório para 200 pessoas. O Sincopeças-SP também está
organizando caravanas de diferentes regiões para visitar a Automec.
Durante a feira, não deixe de visitar
nosso estande, pois teremos muitas
novidades para o setor e para o seu
negócio. A Automec é um momento
oportuno para estreitar contato com
o presidente, reclamar, se achar que
assim deva fazer, ou elogiar, se achar
que assim mereça”, completa o presidente do Sincopeças-SP.

Francisco de La Tôrre, presidente do Sincopeças-SP (Sindicato do
Comércio Varejista de Veículos, Peças
e Acessórios para Veículos), foi outro
a enaltecer o retorno da Automec ao
seu formato original. A decisão, segundo ele, fortalece ainda mais a feira.
“A Automec é o maior evento da reposição e da reparação automotiva em
toda a América Latina e reúne mais
de 1.500 marcas nacionais e internacionais de 62 países, que atrai mais
de 70 mil visitantes. O mercado está
confiante com o sucesso do evento
em novo espaço, pois o segmento de
reposição de autopeças, ao contrário
dos outros setores, tem se mostrado
atraente e promissor. A frota circulante precisa continuar rodando em boas
condições e a manutenção tem sido a
saída, uma vez que a troca do usado
pelo novo está sendo adiada”, avalia
De La Tôrre, em entrevista à revista
Mercado Automotivo.

Para Leandro Lara, diretor
de Eventos da Reed Exhibitions
Alcantara Machado, a Automec deste
ano ocorre justamente num período
em que o Brasil busca se recuperar
de uma grande crise política e econômica. “O período de turbulências
pelo qual passa nosso país inevitavelmente se reflete em quase todos
os setores econômicos da sociedade, e nesse sentido o de autopeças,
equipamentos e serviços obviamente
não esteve imune ao fraco desempenho desse mercado nos últimos meses. Contudo, dados do Sindipeças
apontam para uma recuperação nas
vendas, sobretudo no mercado de reposição. Um estudo referente ao ano
passado mostra, por exemplo, que a
receita bruta do mercado de reposição para a linha leve exibiu alta de
5,80%. A nossa expectativa é a de que
a feira aconteça justamente no momento dessa recuperação, ajudando
a consolidar o bom desempenho do
setor já para este ano e início do ano
que vem”, avalia. Mas afinal, o que
esperar da Automec 2017?

“Também achamos interessantes
as inovações programadas, entre elas,
a primeira exposição da Loja-Modelo
– em parceria com o Sincopeças – com
tudo o que há de mais moderno no
segmento. Nosso objetivo é trabalhar
a capacitação e discutir questões relevantes ao setor por meio de palestras. Por isso, o Sincopeças programou
para o evento o fórum ‘O aftermarket
em tempo de internet’, com palestras
sobre i.o T, Indústria 4.0, Sistemas de

“O visitante da Automec 2017 encontrará, além das principais inovações apresentadas pelos fabricantes,
soluções para a gestão de negócios
que atendem a todos os profissionais
e empresas que atuam no mercado
automotivo, com atenção especial a
varejistas e oficinas que buscam solu-
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ções para o seu dia a dia e têm como
objetivo otimizar custos e melhorar
seu desempenho”, afirma Lara.
“Expositores e visitantes podem
encontrar no site do evento (www.
automecfeira.com.br) uma série de
informações e de serviços que vão
auxiliar muito tanto na exposição das
marcas presentes na feira quanto no
planejamento das visitas, melhor
aproveitamento das palestras e dos
conteúdos, bem como dos benefícios proporcionados pelo aplicativo
de celular que pode ser baixado gratuitamente. Há nessas ferramentas
virtuais a lista de expositores, lembretes para os eventos simultâneos
à feira, mapa do evento, produtos e
lançamentos apresentados etc. Desse
modo, expositores e visitantes têm a
oportunidade de se relacionar antes,
durante e depois da Automec”, frisa
o executivo da Reed.
Espaços para o conhecimento
Uma das preocupações mais latentes da organização da Automec
para esta edição do evento é promover um grande número de atividades
que visem a capacitação profissional
para visitantes e profissionais do setor automotivo. Conforme citado por
De La Tôrre, a Loja-Modelo pretende
apresentar ao público presente demonstrações práticas e teóricas de
procedimentos operacionais tendo
como padrão uma loja de funcionamento com o que há de mais moderno no segmento.
Além disso, quem for à Automec
2017 terá a oportunidade de aproveitar pela terceira edição a Oficina
Modelo, que, com a unificação das
atividades em mecânicas leves e pesadas, pretende mostrar ao público
as principais tendências de serviços e
produtos do setor, aliadas às últimas
tecnologias disponíveis no mercado.
Para promover a participação dos
próprios expositores, a organização
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promoverá o Prêmio Automec de
Inovação, que reconhecerá as empresas que se destacaram e contribuíram
para a evolução do setor. Destaque
também para o 1º Congresso
Automec, que deverá reunir referências do mercado para discutir temas
ligados aos negócios do setor, como
gestão, qualidade, inovação e performance. “Haverá também disponível
toda uma plataforma de conteúdo
tecnológico em autopeças, com apoio
da Harvard Business Review”, destaca
a organização do evento.
Os visitantes poderão conferir ainda a nova Arena do Conhecimento e
Capacitação, com palestras em espaços abertos da feira. A Reed salienta
a realização do Premium Club Plus,
para compradores selecionados,
Encontros de Negócios por setor, além
das Caravanas dos Compradores. Na
comparação com as últimas edições,
a Automec de 2017 deverá ter o dobro de eventos paralelos. Dessa forma, a Feira se qualifica cada vez mais
como um espaço de fomento aos
negócios e ao aprendizado, levando
sempre em consideração o fato de
que um público tão diversificado e
amplo requer soluções inovadoras e
conteúdos relevantes. “O futuro está
em todas as partes, por isso todos os
projetos foram planejados para firmar
a Automec como plataforma que dita
as tendências e vislumbra o futuro do
setor”, afirma Bruno Pati, show manager da Automec.
Crescimento da Automec
Alguns números ajudam a exemplificar o crescimento da Automec
nestas últimas edições. A um mês do
evento, praticamente todos os espaços da feira já haviam sido vendidos.
Um dos resultados mais expressivos
é do segmento de Acessórios, que
mais que dobrou de tamanho com
212% de crescimento. O setor de
acessórios inclui pneus, customização, baterias, sistemas de per-

formance, rodas, sistemas de som,
acessórios em geral, entre outros.
Além disso, o setor de Autopeças
e Sistemas também obteve bons
números, com alta de 38% em relação à última edição. O setor é composto por peças e funilaria, sistemas
eletrônicos, pneumáticos, de resfriamento, de iluminação, elétricos,
produtos para vidro, rolamentos,
freios, transmissão etc.
Na parte de Reparação e
Manutenção, que inclui ferramentas,
equipamentos, maquinários, teste e
medição, funilaria e pintura, elevadores, entre outros, a alta chegou a 27%.
Aplicativo de celular
Para acompanhar todas as informações e a programação da
Automec, sem correr o risco de
perder alguma atividade ou evento
paralelo de interesse, a recomendação é para que o visitante baixe gratuitamente o aplicativo do
evento em seu celular ou tablet. A
ferramenta está disponível para os
sistemas Android e iOS e permite
que o usuário consiga se organizar
melhor em relação àquilo que mais
lhe interesse nos dias do encontro.
Vale ressaltar novamente a mudança de local da realização da feira.
A Automec 2017 será realizada no São
Paulo Expo Exhibition&Convention
Center, situado na Rodovia dos
Imigrantes, Km 1,5 – Vila Água Funda.
O evento funcionará das 11 h às 20 h
de terça a sexta-feira e das 9 h às 17h
no sábado. Mais informações podem
ser obtidas através do site oficial do
evento: www.automecfeira.com.br.
A Automec pretende chegar
à sua 13ª edição resgatando algo
próprio de sua origem (o formato
original), mas sem esquecer que
seu público cada vez mais se mostra diversificado e global.

Em Destaque

Rumo ao século de história
Rassini NHK Automotive completa 85 anos e comemora
papel conquistado no setor automotivo

E

m 2017, a Rassini NHK
Automotive chega aos seus
85 anos de atuação no mercado brasileiro e tem motivos de
sobra para comemorar. Graças às
parcerias, fusões e incorporações
realizadas desde a sua fundação,
a companhia estabeleceu-se como
um dos principais nomes não ape-
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nas do setor automotivo, mas também mundial.

junto às montadoras e ao mercado
de reposição brasileiro.

Ao longo de sua história, a empresa alterou sua nomeação por
diversas vezes, fruto de mudanças também em sua composição.
Atualmente conhecida como RNA, a
companhia tem atuado fortemente

Apesar das diversas alterações,
a empresa nasceu mesmo como
Fabrini, fundada em São Paulo,
em 1932. Em uma época em que
os carros começavam a engatinhar
no país (ainda muito distante de
qualquer tipo de popularização), a
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empresa iniciou seus trabalhos fabricando molas de suspensão para
o mercado de reposição. Um dos
seus principais trunfos foi estar literalmente preparada quando as primeiras montadoras começaram a se
instalar no Brasil, durante a década
de 1950. A partir daí, os carros passaram a alcançar um mercado mais
amplo no país, de modo que tanto a
demanda das montadoras quanto a
demanda do mercado de reposição
automotiva passou a crescer consideravelmente, influenciando de forma positiva os negócios da empresa,
então conhecida como Fabrini.
O crescimento fez com que as
próprias instalações da companhia
fossem ampliadas para atender a demanda. Com isso, em 1960, a empresa foi transferida para São Bernardo
do Campo, para uma fábrica com 20
mil m². A Fabrini continuou evoluindo nas décadas seguintes e em 1996
passou pela primeira grande mudança em sua estrutura. Na ocasião, foi
incorporada pelo grupo San Luis
Rassini, que tem sede no México
e produz sistemas de suspensão e
frenagem. Já na época, o grupo era
fornecedor de equipamentos originais para as maiores montadoras do
mundo, com plantas em todo o continente americano.
História paralela
A história da RNA ao longo
desses 85 anos não ficou restrita,
no entanto, à história da Fabrini.
Paralelamente, em 1956, era fundada a Cimebra no Rio de Janeiro. A
empresa começou a fornecer peças
para as montadoras em 1967, sendo incorporada em 1975 pelo grupo
NHK-Spring, do Japão. A NHK, por
sua vez, consolidou-se através de
sua trajetória como um dos maiores fabricantes de molas do mundo,

com presença garantida em praticamente todos os continentes.
Foi apenas em 1996 que os
dois grupos em questão resolveram se juntar para atuar de forma
conjunta no mercado brasileiro.
Nasceu assim a RNA – Rassini –
NHK Automotive. “A RNA mantém as marcas Fabrini para molas
helicoidais e NHK para feixes de
molas no mercado, dado seu alto
grau de identificação e a confiança
conquistada em mais de 80 anos de
atuação. Através de duas plantas,
uma em São Bernardo do Campo,
no Estado de São Paulo e outra em
Nova Iguaçu, no Estado do Rio de
Janeiro, a RNA produz molas helicoidais, feixes de molas e acessórios para suspensões automotivas”,
explica a companhia.
Atualmente, um dos principais
fatores de orgulho para a RNA está
ligado às certificações de qualidade conquistadas pela companhia.
A empresa detém, por exemplo,
as certificações ISO/TS 16949:2009
e ISO 14001:2004, reforçando sua
preocupação em agregar qualidade ao trabalho desenvolvido. Além
disso, a empresa reforça que, apesar da força que as marcas Fabrini
e NHK registram no mercado de
reposição, a carteira de montadoras atendidas atualmente pela RNA
permite que a companhia vislumbre bons resultados nas duas frentes. Através de convênios firmados,
a RNA fornece atualmente para
as seguintes montadoras: Agrale,
Mercedes-Benz, Ford, General
Motors, Honda, Iveco, KLL, Man/
Volkswagen, Mitsubishi, Navistar,
Nissan, Scania, Showa, Suspensys/
Randon, Suzuki e Toyota.
Graças ao atendimento prestado a estas montadoras, a RNA tem

obtido o reconhecimento não apenas do mercado, mas também das
companhias. Em prêmio recentemente promovido pela Toyota, por
exemplo, a RNA foi escolhida como
“Melhor Fornecedora” da montadora japonesa. Foi a segunda vez que
a RNA foi promovida pela montadora neste âmbito.
Vale ressaltar também a iniciativa da RNA em promover causas de
caráter social. Foi graças a esse pensamento que a companhia desenvolveu o Projeto Aprender. Trata-se
de um programa que oferece aulas
de informática, inglês e espanhol
para cerca de 60 jovens, filhos de
colaboradores e moradores da comunidade local. Além disso, os jovens atendidos também recebem
acesso a uma biblioteca e à internet.
A partir de atividades e iniciativas como estas, aliadas à capacidade da companhia de investir
fortemente tanto no atendimento
às montadoras quanto ao setor de
reposição, a RNA não deixa de comemorar seus 85 anos, mas mira,
de fato, no centenário que se aproxima. Para isso, a companhia seguirá apostando nos cinco valores que
permearam sua história até hoje:
Compromisso: Dar o melhor
de si no cumprimento das responsabilidades assumidas.
Ética: Agir com transparência a aplicar as normas
estabelecidas.
Humildade: Ter sempre em
mente que não sabemos tudo
e que nem sempre temos
razão.
Respeito: Ter boa relação
com todos.
União: Trabalhar com espírito
de equipe.
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A gestão do clima organizacional
aplicada ao pequeno negócio
O salário e pacote de benefícios que você oferece aos
empregados da sua empresa não são suficientes para retê-los? Com frequência, você perde empregados para seus
concorrentes? Há conflitos no seu ambiente de trabalho?
A produtividade está baixa?
Certamente, esses são alguns problemas que os empresários de pequenos negócios enfrentam no dia a dia. Como
atuar para amenizar o turnover e o clima de trabalho hostil
e pouco produtivo?
É bom lembrar que nem sempre o ser humano é motivado somente pelo aspecto financeiro. Abraham Maslow
foi um dos estudiosos que abordou o tema. Segundo ele,
o ser humano tem um conjunto de necessidades hierarquicamente organizadas que devem ser “escaladas” nível
a nível até atingir a autorrealização. As cinco necessidades
organizadas numa pirâmide são: fisiológicas, de segurança,
sociais, autoestima e autorrealização. Por isso, a teoria recebeu o nome de Pirâmide de Maslow.
Outros teóricos também trataram o tema a partir de
diferentes pontos de vista, como Frederick Herzberg, cuja
Teoria dos Dois Fatores procurou estudar o comportamento e a motivação das pessoas sob dois aspectos (motivacionais e higiênicos), e McClelland, que identificou três
necessidades motivacionais (necessidade de realização,
de afiliação e de poder).
Seja qual for a teoria adotada, ao fim e ao cabo, fica
uma lição: seres humanos são motivados por diferentes
necessidades, podendo ser mais ou menos dominante num
espaço de tempo. E, graças a isto, o pequeno empresário
tem chances de reter o empregado se propiciar um bom
clima organizacional.
Clima organizacional
Clima organizacional é a qualidade do ambiente percebida pelos colaboradores, influenciando seu comportamento. Nos pequenos negócios, alguns fatores podem ser
decisivos para um bom clima organizacional. Sem pretensão
de esgotá-los, seguem exemplos:
•Horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico.
•Trabalho seguro, remuneração e benefícios, estabilidade no emprego.
•Amizade dos colegas, interação com os clientes, chefe
amigável, relações respeitosas.
•Reconhecimento, nível de responsabilidade, orgulho
de pertencer, promoções.
•Trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões.
Diagnóstico e aplicação
Se sua empresa tem área de Recursos Humanos, é recomendável que ela conduza o diagnóstico. Há, na literatura,

alguns instrumentos de pesquisa que podem ser utilizados
sem custo. Via de regra, eles são organizados por dimensões
(grandes temas) e cada uma delas prevê um conjunto de
perguntas que vão aferir questões--chaves sobre o clima organizacional. Um modelo testado cientificamente é a Escala
de Clima Organizacional (ECO). Caso a organização tenha
visão, missão, valores e planejamento estratégico definidos,
o instrumento deve refleti-los.
Alguns cuidados que devem ser observados durante a
fase “diagnóstico”, ou seja, durante a aplicação da pesquisa:
1. A pesquisa só deve ser aplicada se houver apoio do
dono ou executivos da empresa
Se o clima não for favorável, implicará a necessidade de
desenvolver um plano de ação para implementar melhorias.
O que adiantará aplicar uma pesquisa se não for para tomar
atitude? E isto vai requerer o apoio deles.
2. A pesquisa deve ser confidencial
O empregado não deve se identificar. Você deverá deixar isso claro, para que eles se sintam seguros para participar da pesquisa. Já pensou se eles respondem tudo positivamente por medo de serem demitidos?
3. Pesquisa on-line
Se todos os empregadores tiverem acesso a computadores e internet, recomenda--se a aplicação da pesquisa no
formato on-line. Isso ajuda a tabular os dados. Você pode
utilizar o SurveyMonkey, um software de pesquisa on-line
gratuito.
No entanto, é possível imprimir os formulários e entregá-los para os empregados. Para recebê-los respondidos,
deixe uma urna disponível durante o período da pesquisa.
4. Tamanho da empresa
Se sua empresa tem uma estrutura organizacional mais
robusta, composta por várias áreas, deixe um campo para o
respondente informar em qual área está alocado. Isso fará
diferença no momento de construir o plano de ação.
5. Não faça improvisos
Ao escolher um instrumento, se possível, mantenha-o na íntegra. Lembre que vários especialistas estudaram
anos e anos para elaborá-lo. As alterações podem afetar as
características psicométricas das questões. Se for imprescindível, faça apenas pequenos ajustes sem alterar o cerne
da questão.
Concluí a pesquisa, e agora?
Agora, você deve compilar os dados segundo a escala de
avaliação do instrumento. No instrumento ECO, sugerimos a
escala likert com cinco níveis de respostas conforme a seguir:
Concordo totalmente | Concordo | Concordo em parte |
Discordo | Discordo totalmente

Artigo publicado no Portal Papo de Especialistas Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas). Confira mais em http://www.papodeespecialistas.sebrae.com.br/
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O ideal é que as respostas estejam essencialmente
nos níveis “concordo plenamente” e “concordo”, tal qual
estão posicionadas as melhores empresas onde trabalhar.
O próximo passo é preparar uma apresentação, reunir a
equipe para compartilhar os resultados e criar um plano de
ação para as questões que foram apontadas como críticas.
Esta é uma fase muito delic ada e requer muita atenção
nos pontos abaixo:
Acredite nos números: se o resultado for desfavorável,
não acione todos seus mecanismos de defesas e não crie
versões e desculpas para ele. O primeiro passo é aceitá-lo.
Se o resultado for ótimo, celebre com a equipe.
Os números não falam por si só. Às vezes, é necessário
ter informação complementar. Dê espaço para que os funcionários falem mais sobre os resultados. Você deve transparecer confortável e pronto para receber críticas construtivas.
Este é o momento para esclarecer algumas incertezas.
O plano de ação é responsabilidade de todos, líderes e
equipes. As equipes têm o hábito de achar que a responsabilidade por iniciativas de melhorias e de mudanças são dos
chefes. Isso não é verdade. Todos devem se envolver para
construir o plano de ação. Ao fazê-lo, descreva cada ação,
delimite prazos e defina os responsáveis pela execução.
Um bom plano deve ser factível. Se o grupo propuser
várias ações ao final da reunião, deverá eleger as ações
prioritárias para o ciclo. O gerente ou empresário não deve

“abraçar” causas inviáveis e inatingíveis. Lembre que o plano de ação é um “acordo tácito” firmado entre todos.
Se a pesquisa foi aplicada com identificação das áreas,
é recomendável que cada uma tenha acesso ao seu respectivo resultado e construa um plano específico para ela.
Assim, as ações terão maior precisão e os resultados serão
mais efetivos.
Monitorar é preciso
Ao longo de um ciclo, normalmente um ano, os líderes
devem monitorar os planos de ação. Se houver ação não
cumprida, levante o motivo e analise como o líder pode
criar condições para que as ações sejam implementadas.
Compartilhe os status de cada ação com os empregados
e mobilize-os para o atingimento dos resultados esperados.
Se na sua empresa há remuneração variável, é possível criar
uma meta associada ao resultado esperado da pesquisa.
O que a empresa ganha?
Depois de tudo isso, é possível concluir que um bom
clima organizacional resulta em pessoas mais motivadas,
logo, mais engajadas com o propósito da empresa. Por sua
vez, mais engajamento é igual a maior produtividade. Maior
produtividade gera mais receita. E mais receita? Aumenta
a sobrevivência do seu negócio.
Bom motivo para você começar a pensar em realizar a
Pesquisa de Clima Organizacional, não é mesmo?

Não importa onde está a
necessidade do seu cliente.
A solução está na TVH-Dinamica.
Na fábrica ou no campo, peça que a gente tem!
Mais de 160 mil itens de todas as marcas, nas linhas de
movimentação, industrial e agrícola. Estoque global com
600 mil itens, atendendo mais de 21 milhões de referências
de máquinas diversas.
Peças para empilhadeiras, plataformas aéreas e
equipamentos portuários

Peças para tratores e máquinas agrícolas

Rua Francisco Foga, 840 • Distrito Industrial • Vinhedo/SP
infotvhdinamica@tvh.com • www.tvhdinamica.com.br • Tel.: 19 3045-4251
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Relevância histórica
Terceiro volume da obra de FHC é lançado e consolida-se
como importante obra sobre os bastidores da política
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Foi lançado neste último mês de março o terceiro volume dos Diários da Presidência, a grandiosa
obra escrita pelo ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, que compreende os bastidores e o cotidiano
de seus dois mandatos no cargo mais importante do
Brasil. O livro apresentado agora (Editora Companhia
das Letras, R$ 80, 856 páginas) aborda o período de
1999 a 2000, registrando, entre outros pontos, o aumento da pressão enfrentada pelo governo de FHC e
também as rachaduras verificadas na estrutura interna
do PSDB, algo que seria determinante para as derrotas
do partido nas eleições presidenciais seguintes.

quem viveu um período que, apesar da distância temporal (cerca de 20 anos), resta fresco como se tivesse
ocorrido ontem.

Ler os livros escritos em forma de diários pelo ex-presidente é um excelente exercício de memória para

Nesse contexto, um dos principais ataques do ex-presidente é dirigido ao PT e seus integrantes, partido

Um dos pontos mais interessantes da obra, que deverá ter o quarto e último volume publicado em breve,
diz respeito às informações de bastidores do cotidiano
de Brasília. São revelados diálogos, reuniões e estratégias que dificilmente viriam a tona por outros e-mails.
Neste terceiro volume, por exemplo, FHC utiliza alguns
adjetivos para se referir aos adversários políticos em
uma linguagem raramente vista em seus discursos à
época da Presidência.
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que posteriormente se tornaria uma verdadeira pedra
no sapato dos tucanos nas eleições presidenciais. FHC
questionava, por exemplo, o que, em sua avaliação, era
uma recusa dos petistas à construção de um diálogo que
pudesse estabelecer uma agenda comum de reformas
entre os partidos.
“É uma insolência infantil desse pessoal do PT, que
não tem condições de governar o Brasil. Qualquer convite, qualquer coisa que implique diálogo, primeiro
eles têm que recusar abertamente para ficar bem com
o pequeno público”, escreve FHC no livro. Ao falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, FHC o qualifica como um
“mau--caráter popular”.

Interessante notar também a avaliação do próprio
ex-presidente quanto aos seus acertos e erros no governo. Ele entende, por exemplo, que a primeira parte
do terceiro livro (que compreende o ano de 1999) é extremamente marcada pelo “esforço enorme feito para
superar a ‘crise do real’, que estourou em janeiro de
1999”. “Os resultados: recuperação posterior da economia e das políticas governamentais, especialmente
das sociais, veem-se mais claramente nos anos 2000,
em que muita coisa foi feita. Não obstante, a percepção geral é a de que no primeiro mandato consegui
fazer algo, enquanto o segundo foi perdido. Os mais
malévolos sabem até – ou pensam saber – o porquê

Gravações sinceras
Uma das principais vantagens da obra de Fernando
Henrique Cardoso está ligada justamente à sua origem.
Os quatro livros que formarão a coleção publicada pela
Companhia das Letras são frutos de gravações orais
feitas pelo ex-presidente na segurança de seu gabinete.
Assim, diversos pontos dos livros trazem informações
que revelam detalhes interessantes sobre os bastidores
de Brasília e dos próprios partidos políticos.
Mais interessante ainda é quando FHC aborda nomes que seguem extremamente ativos no cenário político brasileiro. E ele o faz quando fala sobre as dificuldades enfrentadas à época por seu partido, o PSDB,
para manter a sigla unida, evitando disputas internas
com efeitos graves nos importantes pleitos que se apresentavam nos próximos anos. Assim, o ex-presidente
descreve figuras tradicionais da política brasileira como
José Serra, Aécio Neves e Mário Covas.
O terceiro volume da obra também relata as crescentes dificuldades entre PSDB e PMDB no trato diário e na
negociação por cargos no governo. Para o ex-presidente,
as brigas entre os partidos, tanto os que formam a oposição como os da base aliada, e entre os componentes
de cada bloco, são constantes e triviais. “Luta-se pelo
que parece essencial, a manutenção de um pedaço de
poder (seja no governo, seja em cada corpo legislativo) e, sobretudo, em nosso caso, pela continuidade
de redes de apoio, clientelísticas e corporativas. Essas
desavenças formam o cotidiano da luta partidária e,
neste volume, elas irrompem a cada instante”, explica
FHC em seu terceiro livro da obra.
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disso: por causa da luta pela reeleição. Ela teria me levado a fazer acordos com o demo (de diabo, e não de
povo...) e deixar de lado as tão ambicionadas (pelos
grupos dominantes e esclarecidos) reformas”, explica.
A preocupação com a popularidade de seu governo
também era crescente. Afinal, os índices ficavam cada
vez mais negativos, ensejando uma dura disputa pela
Presidência em 2002. As eleições municipais de 2000
também recebem atenção neste volume, com análises de FHC a respeito das reais chances de vitória do
PSDB nas maiores cidades do país.
O que conta de forma negativa ao livro é justamente seu tamanho. São mais de 800 páginas que,
em determinados momentos da leitura, correm o
risco de tornar o livro maçante. O que ajuda na dinâmica da leitura é o fato de que a escrita provém
de uma gravação oral de FHC, o que concede maior
agilidade na própria construção do texto, evitando
formalismos na linguagem.
Ainda que não se trate de leitura fácil, a obra de
FHC aproxima-se de sua conclusão consolidando-se como uma referência para aqueles que desejam conhecer os bastidores da política de Brasília.
Independentemente da posição política e ideológica
de cada um, a leitura ajuda muito bem a compreender
alguns aspectos de nossa política que parecem não
mudar, ainda que décadas fiquem para trás.

Pesquisa (PCCV - Janeiro 2017)

Pesquisa Conjuntural do Comércio
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.
Faturamento
real*

jan-17/jan-16
(%)

acumulado no
ano (%)

acumulado
12 meses (%)

Autopeças e acessórios

1.049.908

15,4

15,4

7,0

Concessionárias de veículos

6.072.053

19,5

19,5

-1,0

336.986

27,7

4,8

3,9

Atividade
Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

2.632.476

6,0

-5,3

-6,5

Autopeças e acessórios

55.580

14,2

15,1

13,4

Concessionárias de veículos

362.940

1,4

-3,6

-9,1

Autopeças e acessórios

27.528

-6,0

8,4

5,6

Concessionárias de veículos

61.399

3,5

-14,6

-22,5

Autopeças e acessórios

29.458

2,3

-1,7

-3,4

Concessionárias de veículos

166.661

5,7

-1,0

-2,5

Autopeças e acessórios

49.596

3,4

8,4

7,5

Concessionárias de veículos

164.051

-2,2

-4,2

-10,9

Autopeças e acessórios

112.603

4,1

3,3

-1,4

Concessionárias de veículos

576.427

-9,9

-10,7

-16,6

Autopeças e acessórios

41.145

9,8

1,6

-0,1

Concessionárias de veículos

118.534

-6,5

-11,2

-16,1

Autopeças e acessórios

37.103

-9,8

-1,5

-0,9

Concessionárias de veículos

231.640

4,6

0,2

-8,4

Autopeças e acessórios

36.892

19,5

14,3

10,5

Concessionárias de veículos

197.186

14,2

-6,2

-11,1

Autopeças e acessórios

50.158

16,2

7,9

7,8

Concessionárias de veículos

71.379

-3,7

-11,3

-13,5

Autopeças e acessórios

27.091

40,3

-4,1

-4,2

Concessionárias de veículos

157.189

18,7

-7,6

-12,6

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

13.498

-16,1

-0,3

-3,6

Concessionárias de veículos

61.587

-13,1

-12,0

-14,9

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

88.663

-3,6

0,1

-3,6

Concessionárias de veículos

369.712

7,0

-2,7

-8,6

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

37.421

-17,2

-2,8

-1,4

Concessionárias de veículos

152.388

-5,4

-10,0

-14,7

Autopeças e acessórios

30.433

5,1

6,0

0,3

Marília
Osasco

Sorocaba
Taubaté

Concessionárias de veículos

247.587

-5,7

-7,6

-12,6

Autopeças e acessórios

30.690

12,0

9,3

3,5

Concessionárias de veículos

257.901

4,0

-2,7

-8,3

* A preços de novembro/2016 – valores em R$ mil
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Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação acumulada no ano

nov-16 (%)

dez-16 (%)

jan-17 (%)

nov-16 (%)

dez-16 (%)

jan-17 (%)

17,4

16,1

15,4

4,3

5,3

15,4

8,1

7,1

19,5

-4,8

-3,8

19,5

-1,6

22,0

15,0

-2,6

0,1

1,6

-8,1

-4,1

0,4

-8,2

-7,7

-6,8

24,6

32,3

14,2

12,9

15,3

15,1

-5,2

-1,8

1,4

-4,5

-4,2

-3,6

-4,9

12,6

-6,0

10,0

10,3

8,4

-22,3

-6,3

3,5

-18,3

-16,9

-14,6

5,8

-2,6

-15,0

3,5

2,7

0,6

-7,4

9,3

2,1

-4,3

-2,6

-2,1

4,8

5,8

3,4

9,5

9,0

8,4

-7,5

2,8

-2,2

-5,5

-4,5

-4,2

4,8

5,8

4,1

2,9

3,2

3,3

-14,4

-6,1

-9,9

-11,5

-10,8

-10,7

-10,7

4,2

8,4

-1,5

-0,9

0,0

-3,6

-0,6

-7,1

-16,9

-14,9

-14,2

-9,4

-9,1

-9,8

0,7

-0,5

-1,5

-6,6

5,3

4,6

-1,2

-0,4

0,2

21,8

29,2

19,5

11,6

13,7

14,3

-5,8

-4,4

14,2

-9,2

-8,6

-6,2

3,0

7,9

2,6

8,6

8,5

7,8

-12,6

-8,7

-1,9

-14,3

-13,6

-12,4

-12,6

13,0

21,0

-16,7

-13,7

-10,3

-7,5

0,9

2,2

-13,0

-11,4

-10,1

-2,6

-4,1

-16,1

2,8

1,8

-0,3

-6,4

-9,3

-13,1

-12,2

-11,8

-12,0

-14,3

1,5

-3,6

0,5

0,6

0,1

-13,0

9,8

7,0

-5,8

-3,9

-2,7

-4,8

-13,1

-17,2

1,5

-0,6

-2,8

-13,3

-2,8

-5,4

-11,6

-10,6

-10,0

5,2

7,2

5,1

6,0

6,1

6,0

-13,4

-1,4

-5,7

-8,8

-7,8

-7,6

3,3

10,7

12,0

8,7

9,0

9,3

-6,5

-0,9

4,0

-3,9

-3,5

-2,7

Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral
Marília
Osasco
Presidente
Prudente
Ribeirão
Preto
São José do
Rio Preto
Sorocaba
Taubaté
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PROMOÇÃO!
Divulgue
sua
empresa.
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Visite nossa Loja Virtual: www.http://lojagalvani.com.br
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Sempre com você!

Tel.: 11 2643-8888
brindes@galvani.com.br
www.galvani.com.br

CONSULTE SUPER PREÇOS

Erik Penna

“Nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se desejou ser.” (George Eliot)
Gostaria de falar sobre a segunda-feira e propor
uma reflexão sobre como dois elementos encaram
tão diferentemente esta mesma data.
Pare para pensar e imagine o quanto uma pessoa
desempregada espera pela segunda-feira. Muitas
vezes, o profissional passa o domingo procurando
vagas nos jornais ou pela internet e se enche de
esperança quando encontra uma oportunidade,
uma entrevista para uma vaga.
Se a entrevista está agendada para segunda-feira,
ele acorda bem cedo, se arruma com todo capricho e cuidado, coloca a melhor roupa, se enche
de entusiasmo e parte para a seleção com muita
motivação, pró-atividade e vontade de vencer.
Em sua mente geralmente mentaliza fatos positivos e promete que, se a vaga lhe for concedida,
fará jus à confiança e dará o melhor de si para
as expectativas do contratante. Esse otimismo e
performance ocorre normalmente com quem sai
de casa na segunda-feira, aposta tudo nesse dia
e espera ser contratado.
Por outro lado, como palestrante comportamental, tenho visitado algumas empresas e escutado
da liderança que muitos funcionários chegam na
segunda- -feira de manhã desmotivados, cansados, mal humorados, com cara de poucos amigos e
alguns contrariados pelo fato de ter que abrir mão
de um programa no domingo à noite para poder
chegar tão cedo na segunda-feira para trabalhar.
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Davi Rodrigues

Motivação na segunda-feira

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

Segundo estudos do Ipom – Instituto de Pesquisa
e Orientação da Mente –, de cada dez profissionais
consultados, sete não estão satisfeitos com a sua
carreira ou emprego.
Analise como você está hoje e responda: seus
pensamentos, suas atitudes e sua motivação continuam iguais a quando foi trabalhar no primeiro
dia? Se a resposta foi sim, parabéns, você faz
parte da minoria.
Se a resposta foi não, eu lhe pergunto: onde está
todo aquele entusiasmo, aquele brilho nos olhos
e a alegria contagiante do começo?
Por que será que acontece isso com tanta gente?
Dados da pesquisa realizada pela Talenses, consultoria de recrutamento executivo, apontam que
a Geração Y (pessoas nascidas a partir da segunda
metade da década de 1980), é a que mais muda
de emprego. Destes profissionais, 71% ficam de
três a seis meses numa mesma companhia, o que
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torna a motivação e retenção desses talentos um
grande desafio para a liderança contemporânea.
Outro dia tive uma conversa com um rapaz, de 21
anos, que estava reclamando da sua carreira profissional. Ele mencionou que pretendia trocar de
emprego, pois estava na empresa há cinco meses
e era obrigado a fazer horas extras três vezes na
semana, o que o desagradava muito.
Na última vez que o encontrei, ele disse que estava gostando do emprego, mas já estava procurando outro, afinal, ele agora não precisava fazer
horas extras. O chefe era bacana, mas a empresa
estava atrasando seu pagamento e isso o chateava muito.
Eu penso que podemos buscar uma melhor colocação, no entanto, é primordial trabalhar com
o que gosta, fazer o que ama, e lembrar que ne-

nhuma empresa é perfeita, como nós também não
somos. Podemos almejar uma melhora contínua,
mas a base da felicidade é valorizar o que já foi
conquistado.
Se estiver insatisfeito, de baixo astral ou de mal
com a vida, peça para sair, entregue o boné e vá
para casa, mas, enquanto estiver vestindo a camisa da empresa, mantenha a chama acessa e dê
o melhor de si. Lembre-se que é a sua imagem
como profissional e também a da organização que
estão em jogo.
Recomece sua próxima segunda-feira com uma
nova injeção de ânimo, de uma forma mais inovadora, comprometida e apaixonada, como no primeiro dia. Você perceberá que seus resultados
serão cada vez mais positivos, até porque a vida
muda quando a gente muda.
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Números do Setor

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
O segundo mês de 2017 foi de queda no cenário que considera o licenciamento de autoveículos novos nacionais.
Na comparação com janeiro, houve diminuição de 7% no índice.
No entanto, quando se leva em consideração o resultado de fevereiro do ano anterior, a queda foi mais discreta,
de apenas 2,5%. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, a variação negativa é mínima, na ordem de
0,9% a menos do que o registrado em 2016. O únicosegmento a apresentar números positivos, de uma forma
geral, é o de Caminhões Semileves.
2017
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

FEV
A

JAN
B

JAN-FEV
C

FEV
D

JAN-FEV
E

A/B

A/D

C/E

121.888

131.075

252.963

125.072

255.250

-7,0

-2,5

-0,9

Veículos leves

118.957

127.724

246.681

120.689

245.568

-6,9

-1,4

0,5

Automóveis

102.950

110.401

213.351

106.316

218.005

-6,7

-3,2

-2,1

16.007

17.323

33.330

14.373

27.563

-7,6

11,4

20,9

2.503

2.847

5.350

3.683

7.949

-12,1

-32,0

-32,7

Semileves

106

92

198

103

226

15,2

2,9

-12,4

Leves

639

648

1.287

1.042

2.133

-1,4

-38,7

-39,7

Médios

210

223

433

265

699

-5,8

-20,8

-38,1

Semipesados

651

887

1.538

1.106

2.331

-26,6

-41,1

-34,0

Pesados

897

997

1.894

1.167

2.560

-10

-23,1

-26,0

Ônibus

428

504

932

700

1.733

-15,1

-38,9

-46,2

Total

Comerciais leves
Caminhões

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

121,9

Fonte: Renavam/Denatran.
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Os índices são positivos no que diz respeito à produção de autoveículos montados. Em fevereiro, na comparação
com o mês anterior, houve alta de 14,7% no índice. Quando se leva em conta o mesmo período de 2016, no entanto, a ampliação é ainda superior: 39%. Os bons números de fevereiro de 2017 são distribuídos por praticamente
todos os segmentos, sem que um deles se destaque em relação aos demais. No acumulado dos dois primeiros
meses do ano, há nova alta, desta vez de 28,1%.
2017
Unidades

2016

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

FEV
A

JAN
B

JAN/FEV
C

FEV
D

JAN/FEV
E

A/B

A/D

C/E

200.385

174.713

375.098

144.183

292.876

14,7

39,0

28,1

Veículos leves

193.713

169.162

362.875

137.357

280.716

14,5

41,0

29,3

Automóveis

169.194

149.923

319.117

118.424

246.545

12,9

42,9

29,4

24.519

19.239

43.758

18.933

34.171

27,4

29,5

28,1

5.314

4.482

9.796

5.317

9.475

18,6

-0,1

3,4

102

186

288

246

400

-45,2

-58,5

-28,0

1.393

1.569

2.962

1.472

2.636

-11,2

-5,4

12,4

144

103

247

326

687

39,8

-55,8

-64,0

Semipesados

1.770

1.255

3.025

1.553

2.827

41,0

14,0

7,0

Pesados

1.905

1.369

3.274

1.720

2.925

39,2

10,8

11,9

Ônibus (Chassis)

1.358

1.069

2.427

1.509

2.685

27,0

-10,0

-9,6

344

279

623

324

475

23,3

6,2

31,2

1.014

790

1.804

1.185

2.210

28,4

-14,4

-18,4

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

Rodoviário
Urbano

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

200,4

Fonte: Renavam/Denatran.
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EVENTOS - DPK E MAXXI TRAINING

DPK e Maxxi Training reúnem
fornecedores que se destacaram

N

o último dia 14 de março, a DPK e o Maxxi
Training reuniram, em evento realizado na
Expo Dom Pedro, os fornecedores que se
destacaram durante o ano de 2016. Enquanto a DPK
reconheceu as boas práticas dentro da cadeia de suprimentos através do Prêmio Aliança, o Maxxi Training homenageou fornecedores que investiram em educação,
entregando, assim, o prêmio Excelência e Qualidade
em Capacitação Automotiva. O evento também reconheceu os melhores fornecedores de transporte, tecnologia de informação e engenharia.
No Prêmio Aliança, foram reconhecidos diversos parceiros da DPK de acordo com diferentes critérios. Na categoria Crescimento, a Levorin foi homenageada, tendo
reconhecida a sua evolução durante o ano de 2016. Além
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disso, o prêmio contemplou os melhores fornecedores a
partir de quatro categorias: prata, ouro, platina e diamante. Os vencedores foram Urba-Brosol, Contitech, SKF e
Bosch, respectivamente.
O Maxxi Training, por sua vez, ressaltou sua mensagem de aproximar os profissionais capacitados dos fabricantes. Dessa forma, a Cofap foi agraciada com o prêmio
Excelência e Qualidade em Capacitação Automotiva, devido principalmente à sua participação ativa nas feiras e
projetos do Maxxi Training ao longo de 2016.
Com o evento, a DPK reforçou seu compromisso com
o mercado valorizando e premiando seus melhores fornecedores. A iniciativa seguramente faz a diferença, especialmente em uma época em que a demanda por serviços de diversos setores foi reduzida sensivelmente.

IQA - Instituto da Qualidade Automotiva
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Sala de estar sobre
quatro rodas

Os jovens nascidos entre 1980 e 1999, os chamados millenials,
estão redefinindo as relações de consumo ao seguirem rotas
alternativas aos padrões que foram estabelecidos por décadas.
Fica a pergunta: a paixão pelo carro mudou? Na hora de comprar
um veículo, este público espera que os modelos ofereçam as
mesmas comodidades que são encontradas numa sala de estar,
afinal eles conseguem trabalhar, conversar com amigos no
smartphone e ouvir músicas, tudo isso ao mesmo tempo. Além
de serem multitarefas, são multiconectados.
Diante de tantos desafios, empresas investem cada vez mais em
pesquisas de mercado para identificar tendências como o atual
peso da conectividade nas decisões de compra. Hoje ao entrar
numa concessionária o jovem costuma olhar primeiro o carro
por dentro – aqui, leiam-se as modernas tecnologias do painel –
para depois checar outros aspectos do veículo.
Talvez a paixão por dirigir também não seja tão latente entre
esses jovens, que valorizam a mobilidade e a sustentabilidade.
Este cenário tem estimulado empresas a apostarem fortemente
em veículos autônomos, nos quais as pessoas podem se
locomover e usar o tempo em que estão livres da direção para
usufruir da conectividade e fazer outros trabalhos.
Uma característica observada é a economia. Os millenials
avaliam muito bem os seus recursos, a qualidade e aspectos
ambientais. Se para gerações mais antigas o carro representa
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símbolo de status, para eles alternativas de transporte podem
suprir a necessidade de ter um veículo. Em virtude deste cenário,
o mercado também trabalha para que o carro seja o mais
econômico possível.
Quando deseja comprar um veículo, independentemente
das novas opções de mobilidade, a geração Y não se dirige à
concessionária logo de cara, mas faz uma análise profunda,
conversa com amigos e pesquisa em todos os meios que sejam
possíveis para depois tomar uma decisão. O novo comprador vai
à loja com uma ideia muito clara do que deseja.
Na reparação, esses jovens também prezam muito pelo
atendimento multicanal, sem deixar de lado a qualidade do
serviço e o rápido atendimento. Nesta linha, as empresas
precisam estar muito atentas aos diferentes meios de interação,
como aplicativos de serviços, redes sociais e sites, para manter
proximidade com esse público.
É inegável que o mercado esteja mais complexo com o avançar
das gerações, cada uma com suas demandas específicas. São
diferentes os requisitos que norteiam uma decisão de compra e
as percepções de utilização do veículo. Cabe à indústria buscar
estratégias para atrair cada vez mais a geração Y, que já nasceu
pronta para novas experiências aliadas à tecnologia.
Por Ingo Pelikan, presidente do Instituto da Qualidade
Automotiva (IQA).
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Flash

97% DOS MEMBROS DA REDE PITSTOP APROVAM
CONSULTORIA DE CAMPO

M

embros avaliam o serviço prestado e auxiliam na melhoria constante desse benefício exclusivo.

O trabalho de consultoria de campo realizado pela Rede
PitStop foi apontado por 97% dos membros como fundamental para a evolução dos negócios. Dentro deste universo, o que mais ficou evidente é que com este serviço o
empresário amplia a visão do próprio negócio. Os números
são de pesquisa realizada recentemente com os membros e
reforçam que fazer parte da Rede PitStop ajuda a dar maior
dinamismo na gestão como um todo, com resultados diretos
em aumento de vendas e crescimento da empresa.
Os membros também deram notas de zero a 10 ao serviço de
consultoria de campo. E mais uma vez, a resposta foi muito positiva: 41% dos membros que participaram da pesquisa deram
nota 10, 25% nota 9 e 23% nota 8. “Importante ressaltar que
não tivemos nota menor que 5. E 89% dos membros deram
nota superior a 8. Isso é o melhor termômetro para apontar
que a consultoria agrega valor na relação entre membros e
a Rede PitStop e é parte fundamental para impulsionar os
negócios”, explica Paulo Fabiano, diretor da Rede PitStop.
A consultoria de campo da Rede PitStop oferece uma série
de suportes aos membros em Gestão de Estoque, Gestão
Financeira, Gestão Estrutural, Gestão de Vendas e Gestão

de Pessoas. A pesquisa também mostrou que a Gestão de
Estoque é um dos pilares mais importantes, seguido de Gestão
Financeira e Gestão de Vendas. “Por mais que o membro tenha
conhecimento do negócio, muitas vezes o dia a dia acaba
trazendo outras prioridades. A consultoria ajuda o empresário
e seus colaboradores a repensar processos e a manter o alerta
ligado para tarefas importantes que ajudam na produtividade
e aumento de vendas”, conclui Paulo Fabiano.

MAGNETI MARELLI PRESENTE ENTRE OS PRIMEIROS
COLOCADOS NA PREMIAÇÃO CAR OF THE YEAR 2017

A

Magneti Marelli comemorou o destaque que obteve recentemente na Europa, graças à realização do Prêmio Car
of the Year 2017. A cerimônia consagrou o Peugeot 3008 como
o carro do ano naquele mercado. Destaque para a presença das
tecnologias da Magneti Marelli em diversos modelos que obtiveram amplo destaque no Salão de Genebra, em março deste ano.
O prêmio para o Peugeot 3008 foi escolhido a partir de um
júri composto por 58 jornalistas de 22 países. Todos os carros foram submetidos a testes e avaliações de cada um dos
jurados, para só então receberem a pontuação que combinava design, conteúdo e preço. “A Magneti Marelli criou
soluções high-tech para o modelo consagrado da marca
francesa, como o quadro de instrumentos de 12 polegadas
do i-Cockpit e a tela de 8 polegadas para o sistema de in-
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foentretenimento, ambos com a tecnologia TFT (Thin Film
Transistor). O quadro de instrumentos pode ser configurado e vem com tecnologia 3D. Tecnologias Magneti Marelli
também são encontradas nas luzes traseiras em LED e no
corpo de borboleta motorizado, componente do sistema
de injeção de combustível do motor”, destacou a empresa,
em comunicado enviado à imprensa.

w w w. re v i s t a m e rc a d o a u to m o t i vo. c o m . b r

AUTHO MIX LANÇA NOVO CATÁLOGO DE PRODUTOS

A

marca Autho Mix anunciou o lançamento de seu novo
catálogo de produtos impresso para o mercado de autopeças. A novidade faz parte das comemorações pelo 12º
aniversário da marca. O catálogo tem mais de 200 páginas,
é totalmente ilustrado e revisado, e também está disponível
para download na internet (www.authomix.com.br). A versão
impressa chegou aos diversos pontos de venda da marca em
todo o país nas últimas semanas.
A marca Autho Mix conta hoje com um portfólio de
quase 1.300 itens, destacando sempre a qualidade dos
produtos, a credibilidade, a segurança e a procedência
dos itens. Fazem parte das linhas de comercialização da
marca: Polias, Guias e Tensionadores da Correia; Kits de
Junta Homocinética; Terminais Axiais; Bieletas Fixas e
Articuladas; Kits de Suspensão; Sapatas de Freio; Cubos
de Roda; Pontas de Eixo e Pinos da Manga de Eixo; Trizetas;
Semieixos; Coroa e Pinhão.

MANN-FILTER ANUNCIA CINCO NOVOS FILTROS
PARA LINHA PESADA
A Mann-Filter apresentou ao mercado cinco novos elementos filtrantes do ar-condicionado para veículos de linha
pesada. Os lançamentos foram desenvolvidos para atender
modelos das montadoras MBB, Volvo e Mercedes.
“Atentos às altas exigências da indústria automotiva e
para manter o alto padrão de qualidade, os filtros Mann-Filter
passam regularmente por rigorosos testes de qualidade e
seus processos de produção por auditorias de certificação
de um instituto independente”, destacou a companhia sobre
uma das marcas do grupo Mann+Hummel, em comunicado
enviado à imprensa. Vale mencionar ainda que, atualmente,
a Mann-Filter desenvolve, no Brasil, filtros automotivos do
ar, óleo, combustível e cabine para veículos leves e pesados
e industriais. A produção é concentrada em sua unidade de
Indaiatuba, interior de São Paulo, uma das maiores unidades
do grupo Mann+Hummel fora da Europa.

49

