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O futuro do setor

Pesquisas alertam para aumento do uso
compartilhado de transporte, que pode
transformar o carro em algo dispensável

Economia

Após dois anos, PIB brasileiro
volta a crescer, mas análises
ainda requerem cautela

Carlos Eduardo Monteiro Almeida,
diretor-presidente da Auto Norte, discorre sobre
profissionalizaçãoo da gestão, expansão para outras
regiões e outros assuntos
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PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,

MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO DAYCO

Acabamento reforçado
para suportar o torque das
abraçadeiras e travas pelo melhor
custo/benefício do mercado.

Conexões em silicone de alto
desempenho, resistente à
temperatura e Ozônio.

Malha especial de alta resistência
eletroquímica, suportando maior
pressão em qualquer situação de
trabalho.

A Dayco oferece soluções para você
aproveitar a potência máxima do seu veículo.
As mangueiras de arrefecimento Dayco são
produzidas nos padrões de segurança e
qualidade original.

A Dayco é a marca que você conﬁa.

Carta ao Leitor
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Divulgação

REMAR A FAVOR DA MARÉ

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

As mudanças de hábitos dos consumidores influenciam
diretamente os negócios de diversos setores. Quem lembra
das máquinas de escrever Olivetti que foram sucumbidas
com a chegada dos computadores, assim como as máquinas
fotográficas e os filmes que sumiram do mercado com o
advento dos smartphones? Tudo isso mudou a maneira das
pessoas se comunicarem, abrindo novas possibilidades para
outros negócios. A era digital também traz avanços no setor
automobilístico, garantindo cada vez mais conectividade e
também mudará a forma das pessoas se relacionarem com
o carro até porque surgem novas maneiras de usar o veículo
através de aplicativos. Mas como, diante de tudo isso, as
empresas do setor poderão continuar atuando neste mercado
em transformação? Confira a matéria de capa que trata desse
assunto e mostra que há espaço para o mercado de reposição
continuar em expansão.
Nesta edição, a seção Entrevista é com Carlos Eduardo
Monteiro, da Auto Norte, que destaca como a empresa vem
conquistando espaço e as oportunidades que as regiões Norte
e Nordeste oferecem. A distribuidora transpôs barreiras,
cresceu e ganhou mercado nas regiões que atua.
Teremos também, na matéria Em Destaque, reportagem sobre
os 30 anos da DPK, uma importante distribuidora que possui
18 filiais e faz parte do Grupo DPaschoal.

Boa leitura!
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Chicão
Após a saída do exército, onde tive experiência com
mecânica, verifiquei uma carência de profissionais qualificados
em 4x4 diesel e, com a importante ajuda do meu pai, resolvi abraçar o
desafio de abrir a oficina, hoje com 17 anos de história. Conheci a marca Spicer
através de fornecedores e logo percebi que ela é superior em qualidade em relação às
outras do segmento. A satisfação do meu cliente é minha maior motivação, e a Spicer é uma
marca robusta, que me garante total confiança.

Mecânica Speed Autos
Fortaleza | CE

”

facebook.com/SpicerBrasil

youtube.com/SpicerBrasil

sac@spicer.com.br

0800-727-7012

www.spicer.com.br
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Entrevista

MESCLA DE SABEDORIAS

Profissionalizar toda a gestão de uma empresa ou manter sua estrutura
familiar? Expandir a atuação para outras regiões do país ou focar os
negócios nos locais em que a companhia teve origem? Essas dúvidas são
apenas algumas entre as que frequentemente causam verdadeira dor de
cabeça entre os executivos de diversos setores produtivos do Brasil. Nesta
entrevista à revista Mercado Automotivo, Carlos Eduardo Monteiro
Almeida, diretor-presidente da Auto Norte, uma das maiores distribuidoras
automotivas do país, discorre sobre todos esses assuntos. Conhecido como
Cacai, o executivo prega a ponderação para chegar às respostas das dúvidas
acerca de gestão e logística.
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Revista Mercado Automotivo
– Gostaria que falasse sobre a
profissionalização da estrutura
organizacional da Auto Norte.
Como esse processo foi
importante para a empresa?
Cacai – A Auto Norte segue
como uma empresa familiar e
entendemos a importância e os
benefícios que são agregados
diariamente ao negócio
por meio dessa estrutura.
No entanto, o que temos
buscado constantemente
é profissionalizar cada
setor da empresa com o
objetivo de adquirir um
conhecimento ainda mais
amplo, diversificado e dinâmico
para a atuação da empresa.
Essa profissionalização dos
setores ocorre a partir de
treinamentos, do trabalho
realizado por consultorias e
também pela contratação,
quando necessário, de novos
profissionais mais qualificados.
RMA – O senhor considera que
ainda existe certo preconceito
no setor de reposição
automotiva em relação à
profissionalização da estrutura
organizacional? Por quê?
Cacai – Acredito que sim,
especialmente porque, muitas
vezes, o que se propõe às
empresas de estrutura familiar
é uma mudança radical,
que rompe com todas as
suas origens. As empresas
que aderem a esse tipo
de procedimento acabam

perdendo todas as suas
características de essência.
Ciente disso, a Auto Norte
sempre buscou realizar essa
profissionalização de forma
gradual, agindo por setores da
empresa. Profissionalizamos,
mas não perdemos a essência
da Auto Norte.
RMA – A Auto Norte tem
se preocupado nos últimos
anos em criar uma cultura
de empresa junto aos
funcionários, fazendo com
que estes percebam que a
empresa também pertence
a eles. Qual a importância
dessa estratégia para o
fortalecimento da Auto Norte?
Cacai – Essa estratégia está
muito relacionada à própria
origem da empresa. A Auto
Norte, desde seu nascimento,
surgiu com a proposta de que
cada um aqui é parte integrante
da empresa. Isso traz resultados
positivos e gera histórias das
quais nos orgulhamos bastante
com o passar do tempo. Temos
funcionários com mais de 30
anos de trabalho na empresa
e outros que se aposentaram
aqui. Isso para nós é muito
importante e buscamos valorizar
essa estratégia, essa cultura de
empresa com os funcionários.
RMA – Mesmo diante do
crescimento dos negócios
on-line e das redes sociais, a
Auto Norte ainda entende ser
importante manter o corpo
a corpo junto aos clientes e

fornecedores? Por quê?
Cacai – É claro que a Auto
Norte está atenta aos negócios
realizados pela internet e
também ao crescimento das
redes sociais nas empresas, em
diversos setores. No entanto,
é essencial compreender que
nada disso tira o fator “cara a
cara” das vendas presenciais. O
brilho dos olhos que se percebe
quando realizamos vendas
desse tipo. As ferramentas
digitais, os negócios on-line e
até as redes sociais vêm para
complementar esse tipo de
atuação. Mas uma coisa não
exclui a outra.
RMA – O senhor considera
que a crise brasileira
já atravessou seu pior
momento? É possível dizer
que já passamos pelo pior?
Cacai – Aqui na Auto Norte
acredito que somos otimistas
por essência. O pensamento é
de faturar, independentemente
da crise e de como ela aparece,
seja aqui seja nas outras
regiões do Brasil. No entanto,
é difícil analisar se o pior da
crise já passou, pois a cada
dia temos a impressão de que
algo aparece e puxa para baixo
o país. Ainda assim, seguimos
no otimismo e confiantes no
nosso trabalho para reverter
esse cenário de dificuldades.
RMA – Muitas vezes, quem
tem sua atuação concentrada
na região Sudeste, por
exemplo, tem determinada
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percepção em relação
ao tamanho da crise na
economia brasileira. Qual a
percepção da Auto Norte em
relação aos efeitos da crise
no Nordeste do Brasil? É
possível dizer que a crise foi
um pouco mais forte ou um
pouco mais fraca na região?
Cacai – Historicamente, o
Nordeste sempre foi uma
região sofrida no Brasil,
prejudicada sensivelmente pela
concentração de riquezas e
investimentos nas regiões Sul
e Sudeste do país. A questão
é que o nordestino, em sua
essência, é um povo batalhador,
que não tem tempo para ficar
se lamentando, chorando.
Nós sempre iremos à luta para
reverter qualquer dificuldade
que se apresente aqui.
RMA – Como a Auto Norte
avalia suas entregas? É
possível diminuir o tempo
de entrega ou a empresa
tem focado em outras
demandas logísticas?
Cacai – A Auto Norte avalia
de forma muito positiva suas
entregas, mas entendemos
que essa é uma luta constante.
Um desafio que sempre estará
presente em nosso negócio.
Afinal, é preciso considerar
que não basta apenas entregar
o que é solicitado. É preciso
focar também na qualidade dos
serviços que são prestados ao
cliente. Trata-se de um esforço
contínuo e a Auto Norte leva
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muito a sério a questão das
entregas e da qualidade dos
serviços que presta.
RMA – Qual a importância
da Auto Norte Express para
a empresa? Como funciona
esse sistema e quais são suas
principais vantagens para
o cliente e também para a
Auto Norte?
Cacai – A Auto Norte Express é
mais uma das ferramentas que
desenvolvemos com o objetivo
de diferenciar e qualificar nossa
entrega. E hoje podemos dizer,
com muito orgulho, que nossa
entrega é diferenciada. Isso nos
permite fidelizar cada vez mais
nossos clientes e faz com que
as mercadorias cheguem ao seu
destino em um curto espaço de
tempo. Isso tudo é essencial
para que a gente consiga
atender as demandas e as
necessidades de cada cliente.
RMA – O que o senhor
busca passar para seus
filhos em relação à atuação
na empresa? Quais são os
valores e conceitos que busca
transmitir para eles?
Cacai – Hoje já não tenho
muito a passar. É preciso levar
em consideração que meus
filhos já estão há bastante
tempo na empresa e, com
isso, já adquiriram a alma e o
profissionalismo característicos
da Auto Norte. Este é um
momento em que aprendemos
juntos e certamente todos
temos muito conhecimento para

compartilhar entre nós, sempre
trabalhando de forma conjunta.
RMA – A Auto Norte pensa em
expandir seus negócios para
outros Estados do Nordeste? E
para outras regiões do País?
Cacai – Neste momento, temos
planos em andamento para a
abertura de uma nova filial. No
entanto, estamos cientes de
que sempre iremos concentrar
nosso foco em nossa região de
origem. É sempre um desafio
chegar a novas regiões do país,
mas entendemos que essa
expansão deve ser sempre
feita com responsabilidade
e precisão, sem esquecer do
local em que tudo nasceu e os
valores que estão agregados à
origem do nosso negócio.
RMA – Quais são os planos e
expectativas da Auto Norte
para os próximos cinco anos de
atuação no setor automotivo?
Cacai – Com certeza os
próximos anos no setor
automotivo (e no Brasil, como
um todo) serão novamente
de muita luta e também
de crescimento. É preciso
recuperar o atraso destes
últimos anos afetados pela
crise econômica de uma forma
geral e isso só será obtido com
muito esforço e luta de todos
os envolvidos. A Auto Norte
certamente seguirá batalhando
para fortalecer seus negócios.

freepik.com

Economia

Cenário positivo
Após dois anos, PIB brasileiro volta a crescer, mas
análises ainda requerem cautela

O

esperado resultado da economia brasileira
no primeiro trimestre deste ano foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) no início de junho. De acordo com
os dados oficiais, o Produto Interno Bruto (PIB), soma
de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1% no período comparado ao último trimestre de
2016, na série livre de influências sazonais. O resultado
representa a primeira alta neste tipo de comparação
(ou seja, com o período imediatamente anterior) após
dois anos consecutivos de queda.
O cenário, de imediato, animou o governo brasileiro,
pressionado especialmente pela crise política que atinge o país graças à divulgação de gravações entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista,
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da BRF, nas quais o executivo supostamente fala de
atos considerados ilegais para o chefe do Executivo.
Logo após a divulgação do desempenho positivo da
economia no primeiro trimestre, Temer aproveitou para
atestar em sua conta no Twitter: “Acabou a recessão!”.
“Isso é resultado das medidas que estamos tomando.
O Brasil voltou a crescer. E com as reformas vai crescer
mais ainda”, completou, em referência às reformas trabalhista e previdenciária que pretende aprovar antes
de deixar o cargo, seja em 2017 ou em 2018. Henrique
Meirelles, ministro da Fazenda, adotou praticamente
o mesmo tom para comentar os números divulgados
pelo IBGE. “Hoje é um dia histórico. Depois de dois
anos, o Brasil saiu da pior recessão do século. Ainda
há um caminho a ser percorrido para alcançarmos a
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plena recuperação econômica, mas estamos na direção
correta”, completou.
A avaliação de Meirelles é mais racional e consequentemente mais próxima à realidade do país. De fato, o
resultado do primeiro trimestre de 2017 é extremamente importante, até mesmo para ajudar a recuperar a
confiança do país, da indústria e da população. No entanto, ainda é cedo para concluir que já atravessamos o
período de queda que até ontem nos trazia prejuízos
em diversos setores econômicos.
Os próprios números do IBGE, se analisados com mais
detalhes, podem exibir um cenário mais conservador,
para dizer o mínimo. Quando se leva em consideração
o primeiro trimestre de 2016, por exemplo, o PIB deste
ano registra queda de 0,4%. Já o resultado acumulado
dos quatro últimos trimestres tem queda de 2,3%.
O resultado, portanto, é negativo? Não, não se trata de
algo negativo, mas é preciso observar os números com
cautela. Afinal, em nosso dia a dia, seja como consumidor, seja no ambiente de trabalho, é possível perceber
uma leve melhora nas condições econômicas do país.
Tão leve, entretanto, que pode simplesmente se dissipar dependendo do setor levado em consideração
ou de determinadas dificuldades enfrentadas por empresas ou famílias.
O resultado do primeiro trimestre deste ano, por
exemplo, foi fortemente amparado no crescimento da
agropecuária no país. O setor fechou o período com
crescimento de 13,4%, enquanto a indústria cresceu
0,9% e o setor de serviços não registrou qualquer variação. Em entrevista à Agência Brasil, a coordenadora
de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, explicou
que o resultado positivo dos primeiros três meses de
2017 ainda não é suficiente para afirmar que a recessão
no país acabou. Para justificar sua avaliação, Palis citou
justamente que o crescimento se deu sobre uma base
bastante deprimida e se mostra muito dependente da
agropecuária e da extração mineral.
“Ainda é cedo e acho razoável esperar um pouco mais.
Se você observar, [o crescimento] foi contra uma base
comprimida por oito trimestres consecutivos de queda,
e, se olharmos para longe, veremos que a economia encontra-se no mesmo patamar de 2010. A agropecuária
tem um peso de apenas 5,4% na economia, não é nada
significativo se levarmos em conta que os serviços, que
respondem por mais de 70%, ficaram estagnados [0,0%].
[A agropecuária] contribuiu muito este ano com 15% de
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aumento no valor adicionado, principalmente em razão
da safra recorde. Principalmente a soja, mas também
o milho e o arroz ajudaram na exportação”, explicou.
De qualquer forma, o resultado positivo do primeiro trimestre reforçou a expectativa de boa parte do
país em contar com números melhores já em 2017. O
mercado financeiro, por exemplo, através do boletim
Focus, elaborado pelo Banco Central, reforçou a previsão de crescimento econômico de 0,5% para o Brasil
neste ano. Para 2018, a projeção é ainda mais otimista:
alta de 2,40%.
Para que este cenário positivo se torne uma realidade,
o governo reforça a necessidade de aprovação e implementação das reformas que tem pleiteado em Brasília.
Para Dyogo Oliveira, ministro do Planejamento, os grandes projetos que o Brasil precisa neste momento são
justamente as reformas propostas pelo Executivo. “Isto
[reformas] está sendo feito e já está produzindo resultados. Tivemos o resultado do PIB, que é um indicador, e tivemos o dado sobre o desemprego, que trouxe
uma grata surpresa. É o primeiro mês, desde janeiro de
2015, que a taxa de desemprego não cresce. Não vou
dizer que ela caiu, pois ainda é um número incômodo, mas flutuou de 13,7%, no mês passado, para 13,6%.
Estaremos, muito em breve, falando de recuperação no
mercado de trabalho”, afirmou o ministro, referindo-se
também à variação mínima da taxa de desemprego.
“Uma economia moderna é dirigida pelas expectativas. Nós finalmente estamos começando a enxergar os
sinais da recuperação econômica. Isto não ocorre por
acaso, é resultado de esforço, de decisões futuras, mas
acertadas. Resultado de um governo e, em particular,
do presidente Michel Temer, que poderia ter optado
por um caminho mais fácil, mais suave, mas optou por
enfrentar grandes desafios”, completou.
O caminho para que o Brasil retorne aos trilhos, no
entanto, não será fácil e irá exigirá muito esforço de
todos no país. A instabilidade política que assombra
a continuidade do presidente Michel Temer no cargo
pode justamente derrubar esse momento de calmaria
e evolução positiva da economia brasileira. É por isso
que o presidente se agarra aos recentes resultados
econômicos e brada o fim da recessão, ainda que as
demais vozes sugiram cautela na análise dos números
e da realidade brasileira.
*Com informações da Agência Brasil

IQA - Instituto da Qualidade Automotiva
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Todos alinhados para a
inspeção ambiental

É hora de ampla mobilização entre poder público, indústria
e sociedade. Todos precisam estar alinhados para a inspeção
ambiental no Estado de São Paulo, onde existe uma
intenção anunciada pelo Governo de ser implantada em
2018, para todos os veículos movidos a diesel. Segundo
o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a frota é
composta por cerca de 1,7 milhão de veículos deste ciclo.

que equivaleria à retirada de circulação de 1.4 milhão de
automóveis e motos para monóxido de carbono, 850 mil
automóveis e motos para hidrocarbonetos e 36 mil veículos
diesel (caminhões, ônibus, vans, picapes, etc.) para material
particulado (base ano 2012). Infelizmente a inspeção em São
Paulo foi interrompida em 2013.

Cada integrante dessa tríade tem papel fundamental para
o sucesso do programa: o poder público, de regulamentar
o sistema e fiscalizar todos os processos; a indústria de
reparação, de oferecer produtos e serviços de manutenção
adequados; e a população, de valorizar iniciativas como
esta, afinal é enorme o ganho na qualidade do ar e,
consequentemente, na saúde pública.

Regulamentada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama), a inspeção visa promover a prática da manutenção
periódica para manter os veículos sob condições controladas
de emissão. Se os resultados de medição não estiverem de
acordo com os padrões recomendados, o veículo precisa ser
submetido aos reparos necessários para voltar à inspeção.

Estudos científicos comprovam que programas de inspeção
ambiental contribuem para a diminuição do índice de
mortalidade nos municípios. Ao reduzirem a incidência de
problemas respiratórios, que são agravados pela poluição,
esses programas ajudam a encolher também o número de
internações, o que gera economia aos cofres públicos. Já
pensou quantas vidas poderão ser salvas se todos cumprirem
as regulamentações?
Nos aliamos com o comentário do presidente do Sindirepa
SP e Sindirepa Nacional, Sr. Antonio Fiola, que durante
o período de inspeção na cidade de São Paulo, um
levantamento mostrou que houve redução na emissão de
poluentes tóxicos pela melhoria da manutenção da frota

Por isso, os centros de reparação devem estar preparados
para oferecer o melhor atendimento possível. O
Sindirepa-SP, que congrega uma considerável parcela
desses centros, trabalha em prol desta preparação e conta
com o apoio técnico do IQA, entidade especializada na
melhoria da qualidade do setor automotivo nacional.
O meio ambiente e a sociedade tendem a ganhar bastante
com o programa estadual. Os ganhos seriam ainda maiores
se houvesse um programa unificado como política nacional,
que permitisse a expansão da inspeção para todo o mercado,
a exemplo do que ocorre em alguns países europeus. Já
imaginou quantas vidas mais poderiam ser salvas?
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Qual o valor da boa reputação?

m se tratando de Brasil, segue a avalanche de
denúncias contra políticos e empresas. E a primeira
pergunta que se faz é: que lição podemos tirar
deste escândalo sem limites?

E

Desde sua fundação, em 2009, já recebeu quase
US$ 2 bilhões em investimentos destinados a cerca
de 257 mil projetos.

Talvez a boa resposta tenha sido pronunciada pelo
presidente norte-americano Abraham Lincoln: “Podese enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar
alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a
todos todo o tempo”.

O que conta nesse caso? Que as pessoas confiem nos
empreendedores e reconheçam efetivo valor em suas
iniciativas. E mais: que tenham certeza de que a central
de captação está canalizando honestamente os recursos
para os fins declarados.

Entretanto, se já não nos enganam, o que fazer? Arrisco
uma ideia conservadora: apostar em quem faz a coisa certa.
Hoje, em razão da revolução tecnológica, a oferta
informativa é muito maior e, com atenção e paciência,
podemos levantar os antecedentes de políticos, de
empresas e de profissionais.
Regra simples: votar somente em quem joga limpo,
apoiar quem produz de forma sustentável e comprar de
quem compete de modo honesto e transparente.
O mercado já nos oferece modelos em que a
reputação se apresenta como o mais valioso ativo de
empresas e profissionais.
Vale refletir, por exemplo, sobre os serviços on-line
de aluguel de acomodações particulares, aquele em que
se destaca o Airbnb.
Quem prospera? Aqueles mais bem avaliados pelos
usuários, ou seja, os que cobram um preço atraente, que
oferecem habitações bem cuidadas e que são capazes
de atender às demandas particulares dos usuários, com
prontidão e simpatia.
No conceito, é o mesmo que ocorre com o
Kickstarter, a conceituada plataforma de crowdfunding
focada em criatividade.

Do mesmo modo, é a confiança que faz funcionar um
sistema de compartilhamento de veículos como o Zipcar.
Somente utiliza o serviço quem cumpre as regras e respeita os interesses dos outros associados.
Segundo a escritora Rachel Botsman, especialista
em consumo colaborativo, a mais relevante inovação
disruptiva não é a tecnologia, mas a construção de
negócios sustentados por confiança e reputação.
“A reputação é a medida do quanto uma comunidade
confia em você”, sustenta Rachel. “É uma moeda que se
tornará mais poderosa que o nosso histórico de crédito
bancário.”.
Se enfrentamos uma crise moral, acredite que ela
também oferece oportunidades. Faça bem feito, entregue
rápido, cobre o apropriado e nunca busque vantagens
que afrontem a ética.
Gere confiança e construa a boa reputação. É assim
que os bons competidores projetam-se à frente, erguem
organizações sólidas e ampliam continuamente seu
share de mercado.
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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Olhos voltados ao futuro
Pesquisas apontam que o consumidor brasileiro começa a questionar a
ideia de um carro próprio e o setor precisará se adaptar

P

rever o futuro é uma
habilidade que alguns
dizem possuir, mas que
a grande maioria das pessoas
considera irreal e fantasioso.
Afinal, se pudéssemos garantir
o que irá ocorrerá daqui para
frente, certamente nossas
decisões nasceriam de forma
muito mais simples e segura. O
que as consultorias buscam fazer,
portanto, é trazer elementos,
informações e projeções que
possam auxiliar a tomada de
decisões de executivos e de
empresas em diversos setores.
A mais recente edição de
um estudo desenvolvido pela
consultoria Deloitte em 17
países acendeu uma luz de alerta
em relação aos rumos do setor
automotivo global. A partir das
informações e análises exibidas
no levantamento é possível
também chegar a um recorte
acerca do que pode ocorrer
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especificamente no mercado
brasileiro. E a conclusão do
Global Automotive Consumer
Study: Future of Automotive
Technologies (Estudo Global
do Consumidor Automotivo, em
tradução pura) chama a atenção
para uma possível mudança
significativa no cenário nacional:
dentre os entrevistados
brasileiros que utilizam serviços
de veículos compartilhados para
se locomover, mais da metade
(55%) questionam a necessidade
de ter seus próprios carros.
A informação não chega
a representar uma grande
novidade se levarmos em
consideração o cotidiano de
grandes cidades brasileiras.
Com a proliferação de serviços
que, em tese, funcionam como
compartilhamento de veículos,
diversas pessoas passaram a
deixar seus carros na garagem. O
valor cobrado, em muitos casos,

é sensivelmente inferior àqueles
praticados por táxis comuns
e isso fomentou o uso dos
serviços de compartilhamento
inclusive entre públicos que
tradicionalmente usavam o
carro próprio e/ou o transporte
público para locomoção.
Jovens e adultos da
classe C passaram a utilizar o
compartilhamento de veículos
e deixaram de lado o transporte
público, especialmente em
momentos de lazer, quando
podem dividir o custo da viagem
com amigos. Uma das principais
empresas que oferecem o
serviço, inclusive, passou a
disponibilizar aos usuários
uma opção que compartilhava
o mesmo carro durante um
mesmo trajeto entre duas
pessoas ou mais. Ou seja, você
aciona o serviço ciente de que,
durante o trajeto, outro usuário
irá embarcar, para desembarcar
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posteriormente antes ou até
após seu destino final. Com isso,
a viagem sai ainda mais barata
para cada um dos usuários.
A classe B e parte da classe
A também migraram para
este tipo de serviço, sob o
argumento principal de que a
qualidade e a quantidade dos
carros disponíveis aos usuários
eram superiores aos táxis
tradicionais. Assim, o brasileiro,
que até então chegava a ter mais
de um carro no núcleo familiar
para fugir do rodízio, passou a
deixar seu veículo na garagem.
Encostado na garagem.
Efeitos no aftermarket
Mas afinal, como tudo isso
poderá afetar o setor automotivo
brasileiro, especialmente o
segmento de aftermarket? A
consequência mais evidente
está ligada à diminuição do
uso de veículos próprios.
Recentemente, o Brasil tem
experimentado uma queda
sensível na quantidade de
carros vendidos. Em 2016, por
exemplo, a venda de veículos
novos caiu 20,1% na comparação
com o ano anterior, de acordo
com dados da Fenabrave
(Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores). Foi o quarto ano
seguido de queda no índice,
mas é preciso também levar em
consideração que os resultados
alcançados nos últimos “anos
de ouro” do setor automotivo
brasileiro (até 2010) aumentaram
consideravelmente a base de
comparação. Além disso, quem
trocou de carro naquele período
dificilmente voltaria a repetir o
processo nos anos seguintes,

em meio à forte crise econômica
que afeta até hoje o Brasil.
Em um primeiro momento é
possível ver com otimismo os
números desse cenário. Afinal,
quem não optou por comprar
um carro novo, invariavelmente
usará seus recursos para
reformar e atualizar seu veículo
usado. O cenário, dessa forma,
é favorável ao segmento
da reposição automotiva.
O problema, no entanto, é
justamente o futuro. Afinal, se
o mercado não se movimenta,
todos no setor perdem, ainda
que esse prejuízo apareça em
momentos diferentes para os
variados elos da cadeia.
O que o estudo da Deloitte
mostra é uma forte inclinação
de parte dos entrevistados
brasileiros em abrir mão
de seus carros, de modo a
utilizarem os serviços de
transporte compartilhado.
A tendência é ainda mais
evidente quando leva em
consideração apenas a opinião
dos mais jovens, que pertencem
às chamadas gerações Y e Z.
Neste público, entre aqueles
que utilizam os serviços de
veículos compartilhados, 62%
consideram dispensável possuir
um veículo no futuro.
“Nossos jovens estão cada
vez mais inclinados a abrir
mão de ter a propriedade
de um carro, preferindo
vivenciar esse movimento do
compartilhamento, o que é um
indicativo muito importante da
tendência futura de consumo.
Cabe à indústria automotiva
acompanhar muito de perto
essa nova realidade”, explica
Reynaldo Saad, sócio líder da

área de Bens de Consumo e
Produtos Industriais da Deloitte
Brasil. Saad falou ainda sobre
a porcentagem de brasileiros
que dizem utilizar veículos
compartilhados para locomoção.
“A pesquisa apurou que a
maioria dos brasileiros (64%) afirma
nunca, ou quase nunca, utilizar
serviços de compartilhamento de
veículos. Isso é compreensível, já
que nosso País é muito grande e
esses serviços só estão disponíveis
nos grandes centros urbanos. Mas é
interessante perceber que 43% dos
jovens que participaram do estudo
utilizam esse serviço pelo menos
uma vez por semana”, completou.
A pesquisa da Deloitte foi
realizada em 17 países, com
questionários on-line aplicados
a mais de 20 mil consumidores,
dentre os quais 1.260 eram
brasileiros. O levantamento
buscou avaliar também como
os consumidores têm se
comportado no que diz respeito
à aquisição e manutenção de
seus veículos.
É aqui que reside um
importante ponto para o setor de
reposição automotiva. O estudo
identificou um considerável
recuo na disposição do
brasileiro de investir em
recursos tecnológicos
embarcados nos veículos.
O levantamento anterior,
realizado em 2014, indicou que
os brasileiros naquela época
diziam poder gastar até R$ 5.951
em média para contar com ter
determinados equipamentos
tecnológicos em seus veículos.
Em 2016, entretanto, essa
pretensão de gasto caiu para a
média de R$ 1.995.
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A Deloitte explica que são
dois os fatores primordiais
para explicar essa queda. O
primeiro é a crise econômica,
que invariavelmente reduziu o
poder de compra das famílias
brasileiras e limitou uma série de
gastos. O segundo é o fato de que
os consumidores, atualmente, já
contam com diversos recursos
tecnológicos em seus próprios
smartphones. Obtidos, em sua
maior parte, de forma gratuita,
esses recursos complementam
e facilitam a experiência de
conduzir um veículo.
“Afinal, por que o consumidor
vai pagar mais por um avançado
sistema multimídia automotivo
se ele já tem vários recursos
disponíveis gratuitamente em
seu celular, e que facilmente
podem ser usados em veículos?
Cabe à indústria se adequar a
essa realidade criada pelas
tecnologias móveis e permitir
que os novos automóveis
facilitem a conexão para
valorizar a experiência dos
consumidores, que estão
cada vez mais cautelosos
no momento de gastar seu
dinheiro. Firmar parcerias e
oferecer serviços agregados
ao produto também devem
ser soluções que permitirão à
indústria automobilística atrair
clientes”, explica Carlos Ayub,
sócio da Deloitte especializado
em Indústria Automotiva.
Importante salientar, no
entanto, que o brasileiro não
deixou de pensar em seu carro.
Ainda que a pesquisa (e os demais
índices e fatos que vivenciamos
no dia a dia do país) mostre
um cenário muito diferente
para o uso dos carros, é preciso
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considerar que, neste momento,
cabe à própria indústria investir
e pensar em alternativas que
garantam a fidelidade contínua
de seus consumidores.
Algo identificado no estudo é
que os itens tecnológicos mais
valorizados pelos brasileiros são
os relacionados à segurança. Isso
mostra que o brasileiro tem total
consciência das particularidades
existentes no trânsito do país e
preocupa-se com pontos que
não podem ser repassados a
terceiros. Cabem a ele próprio,
afinal dizem respeito ao seu
próprio estilo de condução.
Os quatro sistemas
considerados prioritários pelos
participantes do estudo são:
de reconhecimento de objetos
na via para evitar colisões;
de bloqueio de funções do
veículo diante de situações de
condução perigosa; de avisos de
situações de condução perigosa;
e de conexão autônoma do
veículo para relatar e contatar
autoridades ou outros serviços
quando ocorre uma emergência
médica ou acidente.
Ou seja, cabe agora à indústria
(tanto aos que atendem as
montadoras quanto aos que
desenvolvem novas tecnologias
e recursos para o aftermarket)
pensar em itens e produtos que
possam agregar valor ao veículo
do consumidor. Componentes
que tragam maior segurança ao
ato de dirigir. Cientes de que
esse cuidado com a direção deve
ser particular, os consumidores
brasileiros não irão se sentirãose dispostos a “entregar seu
transporte” definitivamente a
terceiros. Dessa forma, a posse
de um carro deixará de ser

questionável para boa parte
dos consumidores, tornandose essencial em um mundo no
qual o próprio veículo poderá
lhe fornecer serviços e soluções
que tornarão o trânsito muito
mais seguro.
Além disso, é válido pensar
nas dificuldades geradas por
um país de tamanho continental
na adoção de um cenário no
qual as pessoas simplesmente
compartilham um veículo
de transporte. A falta de
padronização dos serviços e o
aumento dos tributos a partir
da regularização dos aplicativos
poderá resultar em queda
de dois fatores considerados
primordiais para quem opta
por esse tipo de transporte: a
qualidade e a confiabilidade do
transporte, bem como o preço
cobrado nas viagens quando se
compara aos valores gastos com
táxis comuns e/ou com o uso de
um veículo próprio.
A conclusão do estudo é
que a indústria automotiva, em
especial a nacional, tem um
grande desafio para garantir
sua sustentabilidade diante das
mudanças de comportamento
dos consumidores estimuladas
pelas novas tecnologias.
“Diante dessas tendências, a
indústria automotiva deve estar
preparada para compreender e
se adaptar às novas demandas
dos consumidores”, conclui Saad.
As dificuldades, portanto,
existirão. Mas o setor automotivo
brasileiro – em especial o
aftermarket – tem plena
capacidade de crescer, evoluir e
se adaptar às novas tendências
dos consumidores nacionais.

Em Destaque

DNA de crescimento
DPK completa 30 anos com perfil jovem e inovador

O

ano de 2017 é muito especial
para a DPK. A empresa
completa três décadas
de história, com uma atuação que
a qualifica atualmente como um
dos principais nomes do setor de
reposição automotiva no Brasil. Mais
do que chegar a esta importante
marca de sua trajetória, a empresa
comemora também o fato de manter
em seu DNA características como
inovação e jovialidade no que diz
respeito às estratégias de negócios
e de atuação.
Ao chegar aos seus 30 anos, a
DPK depara-se com um momento
delicado no país, que atravessa
uma de suas piores crises econômicas e certamente o período político
mais turbulento de sua história. A
indústria, em seus diversos setores produtivos, não busca apenas
sobreviver a este momento, mas
manter-se forte o bastante para
crescer assim que esta nuvem negra deixar o céu nacional. Apesar de
difícil, o cenário atual se asseme-
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lha bastante ao momento em que
a DPK nasceu.

e sólido a partir de um estreito relacionamento com os fornecedores.

Na época, em 1987, os
brasileiros também passavam por
todas as dificuldades relativas a
um processo de transição política.
A indústria brasileira vivia a
expectativa de uma abertura
econômica, que certamente traria
mudanças significativas ao mercado
nacional. Com as dificuldades
causadas também pela inflação fora
de controle, a atividade industrial
naquele momento exigia coragem
e determinação.

A evolução nos anos seguintes e
o crescimento das operações fez com
que a DPK ampliasse seu raio de
atuação para outras regiões do país,
buscando atingir um número muito
mais significativos de consumidores.
Atualmente, a empresa conta
com18 filiais espalhadas pelo
país, nas cidades de Belém, Belo
Horizonte, Brasília, Campo Grande,
Curitiba, Florianópolis, Fortaleza,
Goiânia, Porto Alegre, Pouso Alegre,
Presidente Prudente, Recife, Ribeirão
Preto, Rio de Janeiro, Salvador,
São Paulo e Vitória. A matriz está
localizada em Campinas (SP).

Foi dessa forma que a DPK nasceu em 1987, ainda sob a denominação Kabrino, quando passou a
fazer parte do Grupo DPaschoal.
Três anos depois, a distribuidora
Kabrino passou a adotar o nome
DPK, tornando-se uma distribuidora nacional. O movimento foi ancorado em um crescimento que, já naquela época, mostrava-se constante

Ao longo de sua história,
no entanto, a DPK sempre
demonstrou preocupação em não
apenas expandir sua atuação no
Brasil, mas também em manter a
qualidade dos serviços prestados.
Afinal, se realizada de forma
desorganizada e desestruturada,
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a expansão dos negócios pode
simplesmente comprometer toda
a estrutura de uma empresa.
Assim, desde o seu início, a DPK
tem investido em sistemas que
garantam a qualidade do que ela
oferta. Já em 1992, ciente de que
a velocidade era determinante em
seus serviços, a DPK estabeleceu
políticas que garantissem a
separação dos produtos em até 20
minutos e a entrega dos pedidos
em qualquer parte do país em até
48 horas. Em um momento em que
as tecnologias ainda eram escassas,
o esforço foi grande para garantir
que as inovações fossem, de fato,
cumpridas em todo o país.

brasileiro. Criado em 2011, o Maxxi
Training já é uma divisão do Grupo
DPaschoal, mas segue refletindo o
entendimento da companhia de
que é necessário capacitar aqueles
que atuam no mercado automotivo,
de modo a melhorar até mesmo o
serviço final prestado aos clientes.
Os cursos são realizados em todo
o Brasil e são apresentados em
módulos aos participantes.
Responsabilidade social

Em 1994, a empresa passou
a adotar o código de barras
para aumentar a velocidade e a
precisão de seus pedidos. Dois
anos depois, a inovação da DPK se
deu em um contexto mais amplo,
que considerava um planejamento
de marketing de modo a unificar
as ações da companhia. O
objetivo era atingir e manter a
liderança nos mercados em que
atuava. Também neste período,
dá início à chamada loja ideal,
e o consultor de vendas substitui
o balconista no atendimento aos
clientes. Para isso, a empresa
precisou criar treinamento
específico para o varejo, com a meta
de atualizar os profissionais que
passariam a exercer essas funções.

Em sua história mais recente,
a DPK tem mostrado também
uma profunda sensibilidade em
relação a temas que carecem de
atenção na sociedade brasileira.
Ciente do abismo que separa
homens e mulheres no ambiente
profissional brasileiro, a empresa
realizou neste ano seu 1º Fórum
de Empoderamento Feminino,
que contou com a presença de
clientes, varejistas, aplicadoras
e especialistas, além de outras
convidadas especiais. Na ocasião,
a DPK chamou a atenção para um
tema de extrema atualidade, mas
que ainda é ignorado por boa
parte da indústria. De acordo com
o último Relatório de Desigualdade
Global de Gênero do Fórum
Econômico Mundial, entre 144
países avaliados, o Brasil ocupa a
posição 129ª no que diz respeito a
igualdade de homens e mulheres
no mercado de trabalho.

A preocupação com a atualização
dos profissionais também foi
significativa para a DPK nestes
últimos 30 anos. Ciente de que a
incorporação de novas tecnologias no
mercado também traria dificuldades
para profissionais de fora da
empresa, a DPK desenvolveu o Maxxi
Training, um verdadeiro distribuidor
de conhecimento cujo principal
objetivo é atender a demanda de
capacitação do setor automotivo

O evento da DPK ajudou a
debater a questão, mas focou
também na aplicação do assunto
especificamente no setor
automotivo. “Assuntos como o
assédio e o machismo no ambiente
automotivo renderam debates e
trocas de experiência, bem como
a desigualdade entre homens e
mulheres, o machismo no mercado
automotivo e as liberdades de
escolha, individuais a cada um”,

destacou a empresa, em comunicado
divulgado sobre o evento.
Após o evento, Márcia Bonfim,
gerente de Marketing da DPK,
demonstrou que o interesse da
companhia pelo tema não é pontual
e ressaltou sua continuidade.
“Estamos pensando, inclusive,
em levar esse formato para outras
filiais. Além disso, vamos montar um
blog sobre os assuntos, que ficará
dentro do nosso portal. O objetivo
é aprofundar, cada vez mais, essa
importante discussão”, afirmou.
Nos últimos três anos, a DPK
seguiu trazendo inovações que
ajudam a conceituá-la como
uma das principais empresas
do país. Em 2014, por exemplo,
criou o DPKLUB, um programa
de fidelidade que permite aos
clientes da empresa acumular
pontos a partir do consumo de seus
produtos. Esses pontos podem
ser trocados posteriormente
por prêmios. No ano seguinte, a
companhia apresentou o KDAPEÇA,
plataforma on-line que conta
com um catálogo de consultas e
compras da DPK. O serviço oferece
uma série de benefícios aos
consumidores e torna muito mais
rápida a transmissão de pedidos
e o cadastro de itens com fotos e
informações detalhadas.
Ao longo de sua história, a DPK
apenas tem reforçado através de
seus lançamentos e estratégias
que é uma empresa que atingiu
sua maturidade no âmbito
administrativo e de negócios.
Isso não significa, entretanto, que
a companhia deixou de pensar
em novidades. O contrário, a
DPK está sempre de olho no que
pode agregar aos seus negócios,
antecipando demandas e
carências do mercado.
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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.

Cultura

Em busca da excelência
Em livro, especialista relata as características
do profissional incomum e explica sua
importância para as empresas
Quem não trabalha sozinho certamente já se
comparou com outros profissionais ao seu redor. Dessa
comparação, possivelmente concluiu-se que fulano
era melhor ou que ciclano havia obtido mais sucesso
na vida profissional. As causas destes resultados, no
entanto, geralmente não são levadas em consideração
quando a avaliação superficial é feita. Dessa forma,
acabamos concluindo de forma errada que o sucesso no
trabalho está, muitas vezes, relacionado apenas à sorte
ou a determinado aspecto que foge do nosso controle.
Buscando contribuir para que esta avaliação (tanto
do trabalho dos outros quanto de seu próprio desempenho) seja mais realista e eficaz, a Editora Record
lança o livro O Profissional Incomum (Editora Record,
R$ 30, 256 páginas), escrito por André Portes. O autor
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é especialista em gestão administrativa e atualmente
dirige uma rede de supermercados no Rio de Janeiro.
Na obra, Portes aponta e analisa oito características
essenciais para aqueles que desejam fugir do comum,
tornando-se um profissional cujo trabalho se destaque
em meio ao dos demais.
De acordo com Portes, a semente para o livro surgiu
a partir de uma característica que é inerente a muitas
pessoas: a observação. “Decidi observar os indivíduos
que eram como eu queria ser, tinham o que eu queria
ter, alcançaram o que eu gostaria de alcançar. Queria
aprender como eles se comportavam, falavam, se
vestiam, quais eram suas posturas, seus interesses,
suas crenças, suas atitudes, o que estudavam e
desejavam conhecer”, explica o autor em seu livro.
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A partir da observação que fez de profissionais e
de pessoas que admirava, Portes chegou à conclusão
de que podemos encontrar, de forma geral, três tipos
de pessoas nas empresas, organizações, instituições,
universidades etc. São três tipos de trabalhadores
que podem ser identificados em meio à sociedade:
os medíocres, os normais ou bons, e os excelentes ou
acima da média. É óbvio que todos querem chegar
a este último nível, mas invariavelmente acabamos
encontrando uma grande quantidade de profissionais
medíocres nas empresas. Note que o medíocre, neste
caso, não é entendido de forma pejorativa. Trata-se de
um profissional mediano, comum, sem grandes qualidades, mas que, se bem orientado e gerenciado, poderá cumprir adequadamente as funções operacionais
evoluindo até para uma classificação de profissional
bom. É natural que boa parte do corpo de trabalho
das empresas seja formado por trabalhadores deste
tipo. O problema é quando você se enquadra nesta
“categoria”, mas espera receber os bônus e benefícios
relativos aos profissionais considerados excelentes ou
acima da média. O que fazer neste caso?
O livro de André Portes pode ser um belo aliado
neste processo. O autor expõe de forma clara e concisa
oito características que, segundo ele, poderão ser os
fatores que diferenciam um profissional mediano de
um considerado excelente. Vale ressaltar, inclusive,
que o profissional excelente é justamente incomum
no mercado de trabalho. É, portanto, alguém cujo
potencial de remuneração e valorização no âmbito
profissional é muito superior aos demais.
“[Os excelentes] não são perfeitos, mas trabalham
em busca da perfeição; fazem diferença; são aqueles
que toda empresa deseja ter e com os quais pode
contar; envolvidos, decididos, trabalham com zelo,
buscam melhoria contínua e não aceitam viver sem
oferecer o melhor que têm”, escreve o especialista,
que fala ainda sobre como identificou as principais
características que definem o trabalhador incomum.
“Passei a estudar esse profissional incomum e decidi escrever oito características facilmente identificadas
em suas vidas. É claro que possuem muitas outras, mas
gostaria de apresentar apenas oito, as quais tenho plena certeza de que irão ajudá-lo a entender a viver como
eles, em busca da excelência profissional. Foi fantástico
identificar nas oito características um grande propósito:
o cuidado. Isso foi realmente revelador. Quando obser-

vo a maioria dos mamíferos, vejo que possuem algo
muito distinto do ser humano. Mal acabam de nascer,
levantam, andam, mamam e já se tornam praticamente
independentes em poucos dias. E nós, seres humanos? Demora muito tempo para que um ser humano
possa se levantar e procurar sozinho por alimento. Por
que somos tão limitados quando nascemos? Por que
Deus nos criou assim? Pais e mães não teriam tanto
trabalho e despesas se fôssemos como a maioria dos
animais, se nossa independência física fosse rapidamente alcançada. No entanto, acredito que Deus nos
criou com toda essa dependência para nos ensinar a
primeira lição da vida: o cuidado. Precisamos de muitos
cuidados quando nascemos, é impossível sobreviver
sem cuidados. A espécie mais desenvolvida é uma das
mais limitadas ao nascer. O cuidado é decisivo. Sem
cuidado, sem vida. É muito importante que isso fique
registrado em sua mente”, avalia o escritor.
De acordo com Portes, ao ler o livro, será possível
identificar o propósito de cuidar nas oito características
do profissional incomum que são apresentadas na
obra. São elas: autoavaliação; atitude; relacionamento;
ordem, foco e disciplina; solucionar problemas; marca;
paixão e propósito. Nas páginas do livro, Portes
esmiúça essas características com exemplos claros
e precisos para determinar como devemos prestar
atenção nestes pontos se queremos nos transformar
em profissionais excelentes.
Interessantes também são os motivos apontados
pelo autor para explicar porque é preciso atingir a
excelência no trabalho, tornando-se um funcionário
incomum. Para ele, somente a excelência resultará
em um legado, de modo que tenhamos uma vida
significativa e repleta de realizações.
“Certa vez, li a seguinte reflexão: ‘O sofrimento
para atingir a excelência talvez seja igual ao de manter a mediocridade. Pensando bem, o sofrimento
para a excelência deve ser menor, pois a excelência
pode simplificar nossas vidas radicalmente e aumentar nossa eficiência e eficácia.’ É lógico que é mais
desafiador e difícil atingir a excelência e se manter
excelente. Entretanto, como acabamos de ler, o resultado é incomparavelmente melhor. Para uma vida
bem-vivida é preciso simplicidade - e só os excelentes transformam dificuldade em simplicidade”,
completa o especialista. Vale a leitura!
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Pesquisa (PCCV)

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*

Fev-17/Fev-16
(%)

acumulado no
ano (%)

acumulado
12 meses (%)

Autopeças e acessórios

1.005.929

13,0

14,2

7,6

Concessionárias de veículos

4.486.968

-8,6

5,7

-1,4

348.433

32,7

28,9

12,3

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

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

1.835.243

-13,5

2,6

-3,2

Autopeças e acessórios

62.010

43,9

43,4

29,1

Concessionárias de veículos

306.142

-7,4

2,8

-0,6

Autopeças e acessórios

32,869

15,9

1,5

3,0

Concessionárias de veículos

51,042

-0,4

10,1

-7,5

Autopeças e acessórios

39,401

12,9

8,6

-0,8

Concessionárias de veículos

129,028

-1,7

10,7

3,3

Autopeças e acessórios

44,239

-9,5

-4,5

4,1

Concessionárias de veículos

134,229

-11,8

-3,5

-1,1

Autopeças e acessórios

106,416

-4,3

0,0

3,0

Concessionárias de veículos

513,714

-2,7

5,9

-4,5

Autopeças e acessórios

36,020

-12,3

-3,4

0,3

Concessionárias de veículos

96,914

-2,3

5,9

-1,1

Autopeças e acessórios

36,959

-12,5

-10,0

-6,5

Concessionárias de veículos

174,541

-6,6

6,5

6,1

Autopeças e acessórios

39,944

34,5

37,5

25,1

Concessionárias de veículos

142,594

-4,1

32,3

8,6

Autopeças e acessórios

53,326

50,7

48,3

15,6

Concessionárias de veículos

57,164

-15,5

12,5

-2,4

Autopeças e acessórios

18,110

-11,5

5,0

-0,3

Concessionárias de veículos

118,784

-9,3

11,0

2,4

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

11,747

-23,0

-16,6

-7,0

Concessionárias de veículos

51,131

-13,4

-3,7

-7,2

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

81,099

-0,6

3,7

1,4

Concessionárias de veículos

298,913

-1,2

12,5

4,0

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

30,134

-6,2

-0,3

-2,2

Concessionárias de veículos

127,910

-7,1

5,7

-3,8

Autopeças e acessórios

32,230

-0,1

2,1

6,1

Concessionárias de veículos

217,310

-7,2

3,1

-2,5

Autopeças e acessórios

32,992

6,8

8,0

9,7

Concessionárias de veículos

232,308

1,7

13,0

2,8

Jundiaí
Litoral
Marília
Osasco

Sorocaba
Taubaté

* A preços de fevereiro/2017– 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

dez-16 (%)

jan-17 (%)

fev-17 (%)

dez-16 (%)

jan-17 (%)

fev-17 (%)

16,1

15,4

13,0

5,3

15,4

14,2

7,1

19,5

-8,6

-3,8

19,5

5,7

28,7

25,9

32,7

6,8

25,4

28,9

3,0

18,2

-13,5

-4,6

18,2

2,6

57,8

42,9

43,9

24,5

42,9

43,4

4,9

12,7

-7,4

-1,7

12,7

2,8

7,9

-12,2

15,9

4,4

-12,2

1,5

-1,8

20,5

-0,4

-11,8

20,5

10,1

2,7

3,6

12,9

-1,4

3,6

8,6

11,1

22,1

-1,7

0,1

22,1

10,7

10,5

0,7

-9,5

7,1

0,7

-4,5

5,4

4,3

-11,8

-1,4

4,3

-3,5

7,7

4,5

-4,3

3,4

4,5

0,0

6,6

13,9

2,7

-7,2

13,9

5,9

4,3

5,8

-12,3

1,8

5,8

-3,4

1,8

13,9

-2,3

-10,2

13,9

5,9

-12,8

-7,6

-12,5

-4,5

-7,6

-10,0

13,4

18,3

-6,6

3,6

18,3

6,5

33,9

40,3

34,5

18,4

40,3

37,5

35,8

67,4

-4,1

2,1

67,4

32,3

19,7

46,2

50,7

9,0

46,2

48,3

47,6

40,7

-15,5

-6,6

40,7

12,5

25,7

22,8

-11,5

-1,6

22,8

5,0

13,7

32,9

-9,3

-5,9

32,9

11,0

-7,5

-9,6

-23,0

-3,1

-9,6

-16,6

1,6

6,4

-13,4

-8,7

6,4

-3,7

-0,9

8,1

-0,6

-0,5

8,1

3,7

10,7

25,4

-1,2

0,6

25,4

12,5

-1,3

5,4

-6,2

-2,5

5,4

0,3

6,0

17,7

-7,1

-6,7

17,7

5,7

4,2

4,1

-0,1

6,2

4,1

2,1

0,7

13,7

-7,2

-5,5

13,7

3,1

6,7

9,0

6,8

9,0

9,0

8,0

15,9

23,1

1,7

0,0

23,1

13,0

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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Sebrae

Os cinco pecados da gestão de estoque
Confira o que fica proibido na gestão de estoque para
conseguir manter uma boa logística. Artigo de Pedro Janot,
membro do conselho da Azul Linhas Aéreas

T

rabalhando por muitos anos como executivo no
varejo de moda, descobri a principal questão em

uma economia apertada: saber como equilibrar o comportamento do consumidor e o estoque.
Para se manter de acordo com as exigências do
cliente e conduzir a tomada de decisão para uma
operação eficiente, qualquer empresa voltada para a
venda de bens precisa se preocupar com o uma boa
gestão de estoque. O sucesso começa aqui.
Está mais do que na hora de remapear a estratégia
e direcionar toda a cadeia para giros que considerem
aspectos previsíveis, como as sazonalidades, as novas
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exigências do mercado e o humor do brasileiro diante
das incertezas da economia.
Sim, sei que não é nada fácil, mas separei aqui os
cinco pecados básicos da gestão de estoque, que, se
considerados constantemente, ajudam muito a otimizar recursos:
1. Perder de vista os 20% dos produtos que representam 80% da sua venda
Esse erro é fatal! A análise periódica da demanda deve garantir que você tenha sempre em estoque
aqueles que são os carros-chefes de sua empresa e
impulsionam o crescimento.
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2. Perder o pico da sazonalidade
A culpa dessa perda, em geral, infelizmente ainda
recai sobre atrasos do fornecedor, mas muitos erros
ocorrem no processo de compras. Monitore constantemente sua operação.
3. Negociar prazos e descontos com fornecedores sem prever atrasos e reajustes
Ainda existe no varejo a situação de se mentir para o
papel, o controle das organizações. Quando a empresa faz
o pedido fora do timing ou em cima da hora, cria-se um
ciclo vicioso de fingimentos: a empresa finge que pediu
a tempo, o industrial finge que vai entregar e você e as
pessoas da empresa fingem que vão vender. Esse cenário
impede que a cadeia de confiança esteja estabelecida
e o risco de haver ruptura de mercadorias (quando falta

o produto na loja no ato da compra) fica muito alto. Em
geral, esse número, hoje, gira em torno de 20%.
4. Não alimentar continuamente as lojas com itens
básicos
Eles podem não ser o motivo pelo qual a loja existe,
mas sempre vendem. No mercado de moda, por exemplo, o consumidor sempre estará de olho numa boa camiseta branca, na legging preta, no short jeans.
5. Não se antecipar
Não improvise na gestão de estoque, nem espere as
coisas acontecerem! Seja analítico e corajoso para cortar
o custo desnecessário sempre, que não agrega valor ao
negócio. E tenha na gaveta mental estratégias de reação
rápidas para estar à frente. Varejo é detalhe.

Pedro Janot é membro do conselho da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Foi seu primeiro presidente-executivo, entre 2008 e
2012. Fez também o startup da rede de lojas fashion Zara no Brasil.

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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Jerônimo Mendes

freepik.com

Você está feliz ou confortável?

Durante a última semana, um amigo lançou essa
pergunta que me fez pensar fora da caixa. Isso vale
tanto para a vida pessoal quanto a vida profissional:
você está feliz ou confortável? Ser ou estar feliz é bem
diferente de estar confortável.
Em certos aspectos, a zona de conforto prevalece
mais do que a força de vontade ou a necessidade
de mudar e isso, definitivamente, não é bom para
ninguém, por inúmeras razões. A principal delas é
que a zona do conforto é o melhor caminho para a
estagnação e no mundo que nos pressiona para andar
mais depressa e o tempo passa mais rápido do que
gostaríamos, estagnar significa regredir.
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Na vida pessoal, a manutenção do casamento por
conveniência é o exemplo mais próximo da zona de
conforto para muitos casais. Há mulheres que não estão
felizes, porém são resignadas porque o marido ganha
bem, elas mantêm uma boa posição social e, apesar das
dificuldades, as aparências e uma pseudossegurança
falam mais alto do que a busca da felicidade.
Alguns homens, por sua vez, aparentam certo grau
de felicidade, mas, na prática, mantêm seus “romances”
por fora, enchem as esposas oficiais de presente e há
quem se aproveite da sua cruel dependência financeira. Contudo, perante a sociedade, são vistos como
pessoas felizes que mantêm o espírito de família, a
que custo pouca gente sabe.

Na vida profissional não é diferente. Vejo muito
isso no serviço público, mais do que na iniciativa
privada, entretanto, ambos apresentam exemplos
gritantes. O sujeito não gosta do que faz, o ambiente
é péssimo e o chefe é um traste, mas o salário é ótimo,
os benefícios são melhores ainda e, acima de tudo,
estabilidade é fundamental.
Tanto a iniciativa privada quanto a pública são
capazes de gerar sofrimento e zona de conforto até
o dia da aposentadoria quando, finalmente, ocorre o
grito de libertação. Foi necessário jogar um terço da
vida pelo ralo para reiniciar a caminhada em direção
à felicidade e, mesmo assim, poucos se dão conta
disso, a maioria se conforma.
Confesso que não é tão simples quanto escrever
sobre isso. Eu tive que mudar oito vezes de emprego
até entender, depois de cinquenta anos bem vividos,
que a felicidade estava na minha zona de desconforto.
Para isso, foi necessário encarar o medo de frente com
todas as armas que eu tinha em mãos até o momento.
Há pouco tempo, tomei uma decisão que mudou
radicalmente o meu conceito de sobrevivência e passei
a trabalhar por conta própria fazendo aquilo para o
qual havia me preparado durante anos, de maneira
instintiva: transmitir conhecimento e servir ao próximo
da melhor forma possível.
Depois de tantos livros publicados, cursos de
coaching realizados, módulos de MBA e projetos de
consultoria bem-sucedidos numa grande empresa de
consultoria do sul do país, pensei comigo: por que não
transformar tudo isso em fonte de renda definitiva sem
vínculo empregatício?
Parece simples, mas não foi bem assim. Tive que
investir pesado em marketing, criação de site, blogs,
páginas nas redes sociais, rede de contatos e ainda
gastei muita sola de sapato para visitar uma boa parte
das empresas por todos os lugares onde passei. Valeu
a pena? Tudo na vida vale a pena…
Em geral, tudo o que você fizer para sair da zona
de conforto dará muito trabalho. Escrever, estudar,
pensar, vender, empreender dá trabalho, sem
contar ainda o fato de que, como empreendedor, é
impossível se acomodar.
A maioria das pessoas que conheci e que deram a
volta por cima, seja no trabalho ou nos relacionamentos,
estabeleceu uma ruptura definitiva com a zona de
conforto. É o que se chama em marketing de trade-off.
A vida também é feita de trade-offs, ou seja, escolhas

Divulgação
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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.

que nos obrigam a pensar fora e dentro da caixa para
nos tornarmos aquilo que realmente podemos ser.
Em síntese, sem trade-off não há mudança e sem
mudança não há crescimento em todos os sentidos.
Pode-se até viver uma vida relativamente confortável
pelo bem dos filhos, da família, da preservação do
patrimônio ou mesmo da religião, mas, lá no fundo,
a consciência funciona como um verdadeiro carrasco
sempre com o machado na mão.
Então, você está feliz ou confortável? O que ainda
falta para você deixar a zona de conforto e elevar o
seu grau de felicidade? Quantos verões, invernos,
outonos e primaveras ainda serão necessários para a
maioria entender que a felicidade está a anos-luz da
sua zona de conforto?
Calma! Você ainda tem trezentos e sessenta e
cinco dias pela frente, entretanto, caso opte pela zona
de conforto e sinta-se desconfortável por isso, volte
a ler esse artigo no final do ano quando mais um ano
se foi e muitas oportunidades foram desperdiçadas
ao alcance das suas mãos.
Queria estar aí dentro da sua mente agora, mas é
impossível, então, sugiro o seguinte: dia sim, dia não,
viva a felicidade, pois se a desejasse vinte e quatro
horas por dia, morreria frustrado. O que importa é a
forma como você a contabiliza, valorizando as coisas
boas e ignorando, sempre que puder, as coisas ruins.
Como diria o escritor francês Jules Renard, do século
19, “caso se construísse a casa da felicidade, seu maior
cômodo seria a sala de espera”.
Pense nisso, empreenda, mexa-se, desafie a
si mesmo, reconstrua a caminhada e seja bem
mais feliz!
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AUTOPROMOTEC 2017 - Jarbas Ávila

AUTOPROMOTEC 2017
SUPERA TODAS AS PREVISÕES

A

Autopromotec 2017, 27ª edição realizada em
Bolonha, na Itália, de 24 a 28 de maio, superou
todas as expectativas.

Tendo a qualidade, a inovação e a internacionalização como elementos -chave para a organização da
mostra, os números obtidos revelam que tanto de expositores quanto de visitantes cresceram significativamente, espelhando o sucesso obtido.
O correto rastreamento das tendências atuais
e futuras dos setores do Aftermarket e Reparação
de veículos , colaborou decisivamente para a
superação dos resultados.
Os 1.651 expositores vindos de 53 países, (689 expositores internacionais) trouxeram os seus melhores
produtos e novos desenvolvimentos, os quais foram
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distribuídos nos 14 pavilhões e nas 5 áreas externas
do parque de exposições de Bolonha, agrupados em
550 categorias cobrindo todos os setores e subsetores
do aftermarket, ocupando uma área total de 158.000m².
Durante a exposição, 113.616 profissionais do
setor visitaram a feira nos cinco dias do evento,
9.627 visitantes a mais do que no último evento – um
crescimento de 9,26%. Deste total, 23.555 (crescimento
de 14,09%) vieram do exterior, comprovando a força de
atração como feira internacional.
Além disso, 422 jornalistas especializados
(14% a mais que a mostra anterior) percorreram os
pavilhões, atestando seu crescimento, sendo que
33,4% eram jornalistas estrangeiros, o que garantirá
uma extraordinária repercussão internacional para
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todos os expositores, participantes e visitantes da
Autopromotec 2017.
O programa OFFICINA 4.0: “PROOF OF CONCEPT”
(prova de conceito), evento realizado em colaboração
com a Accenture, esteve sempre completamente lotado, demonstrando o sucesso e o interesse pelo público
presente. Os programas, as palestras e conferências
organizadas e oferecidas pela AutopromotecEDU, apresentaram um rico calendário de eventos e encontros
para discussão e debate dos principais tópicos dos
serviços do “aftersales” dando uma oportunidade única
aos participantes de ouvir e discutir com experts de
cada setor, as soluções e tendências atuais e futuras
do mercado internacional.
O sucesso da Autopromotec 2017 cria uma grande
expectativa para a próxima edição que ocorrerá de 22
a 26 de maio de 2019 no Bolonha Trade Fair Center.
E a revista Mercado Automotivo estará lá, acompanhando o sucesso da feira.
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Números do Setor

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Maio registrou números muito positivos no que diz respeito ao licenciamento de autoveículos novos nacionais.
Houve alta de 25,1% na comparação entre maio e abril deste ano e o resultado é semelhante quando se leva
em consideração o mesmo período de 2016 (20,4% a mais em 2017). Na passagem entre abril e maio deste ano,
todos os segmentos tiveram desempenho positivo, especialmente os ônibus, cuja alta foi de 35,6% no período.
Os números apresentam solidez, ainda mais quando se considera que o acumulado de janeiro a maio também
dá sinais da melhora nos índices do setor: 6,1% a mais em 2017.
2017
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAI
A

ABR
B

JAN-MAI
C

MAI
D

JAN-MAI
E

A/B

A/D

C/E

175.436

140.289

737.985

145.701

695.848

25,1

20,4

6,1

Veículos leves

170.416

136.164

717.778

140.709

670.485

25,2

21,1

7,1

Automóveis

149.660

120.155

627.178

121.281

584.010

24,6

23,4

7,4

20.756

16.009

90.600

19.428

86.475

29,7

6,8

4,8

3.953

3.338

16.564

3.927

20.664

18,4

0,7

-19,8

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

169,3

140,3

175,4

Fonte: Renavam/Denatran.
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2016
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
O cenário positivo do licenciamento foi replicado na produção de autoveículos montados. No total, o índice
registrou aumento de 25,1% na passagem entre abril e maio. Na comparação que leva em conta o mesmo período
de 2016, em maio de 2017 houve alta de 33,8% na produção. Variação negativa foi observada apenas entre os
caminhões semileves. Nos demais segmentos, o crescimento é evidente tanto na análise mensal quanto na anual.
A vantagem de 2017 no acumulado de janeiro a maio é da ordem de 23%, reforçando a percepção de que não se
trata de um resultado positivo isolado.
2017
Unidades

2016

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAI
A

ABR
B

JAN/MAI
C

MAI
D

JAN/MAI
E

A/B

A/D

C/E

237.060

189.547

1.037.138

177.159

840.382

25,1

33,8

23,4

Veículos leves

227.352

182.155

1.000.177

170.336

807.302

24,8

33,5

23,9

Automóveis

196.157

157.815

873.561

144.488

697.341

24,3

35,8

25,3

31.195

24.340

126.616

25.848

109.961

28,2

20,7

15,1

7.576

5.900

29.224

5.332

25.665

28,4

42,1

13,9

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

235,4

189,5

237,1

Fonte: Renavam/Denatran.
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Erik Penna

Se quiser ser líder, não foque
no preço, invista em qualidade

Destaco abaixo dados de uma pesquisa
realizada pela na AC Nielsen, onde revela que
o preço é, sem dúvida alguma, importante.
No entanto, outros três fatores prevalecem
na hora do cliente decidir pela compra de um
determinado produto ou serviço:
1- CONVENIÊNCIA:

A cada dia que passa o cliente quer mais
facilidades, então, entregue essa comodidade
a ele e não precisará reduzir seu preço, pelo
contrário, poderá agregar valor e cobrar mais
por isso. Um bom exemplo disso aconteceu
comigo. Eu sempre tinha que levar e buscar
nossa cachorrinha Laila no pet shop. Certo
dia, apareceu uma outra loja com um serviço
diferenciado e mudei para eles. Agora,
marcamos o dia, horário e o carro do pet shop
passa em casa, leva a Laila, dá o banho, faz a
tosa e entrega em casa. Além disso, informam
sobre as vacinas, quando ela precisa tomar e,
uma vez por mês, trazem a máquina do cartão
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Davi Rodrigues

Muitos empreendedores já partilharam
comigo uma dúvida cruel na hora de vender:
é melhor focar no preço ou na qualidade?
Em tempos difíceis na economia, como
agora, é comum perceber empreendedores
com a seguinte dúvida: é melhor apostar na
qualidade ou no preço baixo?

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

e pagamos tudo junto. Invisto 20% a mais, mas
estou satisfeito pela comodidade oferecida.
2- CONFIANÇA:

Quando confiamos na empresa ou no profissional que nos atende ficamos mais dispostos a pagar um tanto a mais. Pude ver isso
quando um amigo contou que precisava fazer
uma cirurgia ocular de catarata. Ele comentou o valor que estava pagando e um outro
colega mencionou que conhecia um médico recém-formado, que poderia fazer pela
metade do preço, e ainda parcelava em dez
vezes. Meu amigo não aceitou e disse que
preferia pagar um valor maior e operar com
quem ele conhecia e confiava.
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3- QUALIDADE:

Quando valorizamos a qualidade do produto
ou serviço prestado com um atendimento
de excelência, pagar um pouco a mais vale
muito a pena. Me lembro de uma vez que
acompanhei minha esposa numa compra
de supermercado. Quando paramos na
gôndola para pegar uma papinha para
nossa bebê, vimos algumas opções com
preços variados e ela disse: “Sem dúvida
alguma, vamos optar pela melhor marca
e qualidade para nossa filha, afinal, ela
é nossa joia preciosa”. Repare: pagamos
40% a mais pela qualidade reconhecida da
empresa que fabrica aquele item.

E, pesquisando a respeito, descobri que as
empresas que focam em qualidade costumam
se tornar líderes. Pare um minuto para pensar
as marcas que você consome ou conhece,
que são líderes de mercado e vendem
essencialmente qualidade. Aposto que vai
se lembrar de diversas empresas líderes e
marcas famosas.
Agora, tente enumerar quantas marcas
você conhece que são líderes nacionais de
vendas e são as marcas mais baratas do
Brasil. Fazendo tal exercício, percebi que
é muito raro ver uma empresa ser a mais
barata e, ao mesmo tempo, líder de vendas.
Portanto, não abaixe o preço! Melhore os
argumentos e apresente seus diferenciais.

PhotonnaInternet
Seguindo as tendências mundiais, o Grupo Photon marca presença no
Twitter para que todo o seu conteúdo seja apresentado de forma dinâmica.
@grupophoton

Siga nossos Twitters:

@automotivo
@reposicao
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Para eliminar as dúvidas

Dúvidas cotidianas
Após recepção aos primeiros erros abordados, Mercado
Automotivo traz mais dúvidas comuns sobre a língua portuguesa
Depois da recepção positiva em relação aos erros
e dúvidas mais comuns da língua portuguesa, a revista
Mercado Automotivo publica uma nova matéria sobre o
tema. A diversidade de indagações que surgem no dia
a dia das pessoas apenas comprova a complexidade
do português, até mesmo para aqueles que garantem
não ter problemas com o tema.
Para quem se pergunta como aumentar o vocabulário e eliminar gradativamente essas questões que
aparecem no cotidiano, seja na fala, seja na escrita, não
há muito segredo: ler e escrever mais e mais. Que o brasileiro lê pouco, não é nenhuma novidade. O problema
é que muito desconhecem a força da leitura no sentido
de ampliar o vocabulário e promover um aprendizado
significativo de temas e expressões que podem não ser
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corriqueiros. Somente com a leitura (e também com a
escrita) é possível dirimir as dificuldades encontradas
em momentos considerados simples, mas que podem
trazer grande prejuízo se compreenderem algum erro
crasso de português.
Confira a seguir e solucione suas dúvidas com a
língua portuguesa:
1 – TINHA CHEGADO / TINHA CHEGO
O verbo “chegar” é classificado como abundante,
ou seja, admite duas formas de particípio passado.
Não está errado, portanto, afirmar que fulano “tinha
chegado” e nem que “tinha chego”. Verbos como
“aceitar” (aceitado e aceito) e “impresso” (imprimido e
impresso) também aceitam as duas formas. No entanto,
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Esta dúvida costuma ser frequente. Ocorre que a
unidade “milhão”, assim como “bilhão, trilhão etc.”, só
deve ser adaptada para o plural a partir do segundo
“milhão” (ou “bilhão, trilhão”). Dessa forma, o correto é
dizer que foram gastos 1,3 milhão na obra da Prefeitura,
por exemplo.
6 – CURRICULUM X CURRÍCULO
Aqui não há dúvidas: ambas as formas podem
ser utilizadas. Curriculum vitae corresponde a uma
expressão de origem latina, mas a língua portuguesa
já a incorporou transformando-a em currículo. Nenhuma
delas, no entanto, está incorreta.
7 – ON-LINE OU ONLINE

freepik

Esta é simples, mas volta e meia gera confusão, pois
cada um escreve de uma forma. O correto é on-line,
com hífen, de acordo com o Vocabulário Ortográfico
da Língua Portuguesa.

prefira a primeira opção (“tinha chegado”.), já que
a segunda ainda não foi formalmente acolhida pela
norma culta.
2 – “PAGOU AO VENDEDOR” X “PAGOU O VENDEDOR”
Nesse caso, o erro acaba sendo até mais comum na
comunicação oral. A questão é que o verbo “pagar” pede
dois complementos: um acompanhado de preposição
(para a pessoa) e o outro sem preposição (para a coisa).
Dessa forma, o correto é dizer que “fulano pagou (o
produto) ao vendedor”.
3 – BASTANTE X BASTANTES
Apesar de soar estranho em determinadas frases,
o correto é que o pronome “bastante” concorde com o
substantivo a que se refere, pois é indefinido. Dessa
forma, procure substituir por “muito/muitos” para
garantir se o pronome deve ficar no plural ou singular.
4 – PLURAL DE HORA EXTRA
O correto é concordar “extra”, que é um adjetivo,
com o substantivo a que se refere. Dessa forma, o
funcionário precisou fazer muitas horas extras.
5 – 1,3 MILHÃO X 1,3 MILHÕES

8 – CONJUGAÇÃO DE SUPOR
Os verbos que derivam de “pôr” devem ser
conjugados como o verbo primitivo. Podemos citar
como exemplos de verbos nesta situação: supor,
transpor, expor. O correto, portanto, é dizer “se você
supuser” e não “se você supor”.
9 – ASPIRAR X ASPIRAR A
Quem aspira, aspira a algo. Portanto, é preciso
utilizar a preposição “a”. Quando o verbo aspirar, no
entanto, é usado no sentido de sorver, de sugar, não é
necessário usar preposição em sua regência.
10 – VEM X VEEM
Aqui, a dúvida está relacionada principalmente ao
uso do acento. Vem, com apenas um “e”, corresponde
ao verbo “vir” e tem acento na 3ª pessoa do plural
do presente do indicativo. Veem, com dois “e”,
corresponde ao verbo “ver” e não recebe acento na 3ª
pessoa do plural do presente do indicativo, desde a
entrada em vigor do Novo Acordo Ortográfico. Dessa
forma, pense no seguinte exemplo:
“Os diretores vêm à fábrica semanalmente e veem
o trabalho dos funcionários”.
Fique atento nas próximas edições. A
revista Mercado Automotivo seguirá trazendo
oportunamente dicas e orientações de português
para que você não faça feio com nosso idioma. Seja
falando, seja escrevendo.
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PROMOÇÃO!
Divulgue
sua
empresa.

REF.490

REF.1498

REF.1534

REF.1353
REF.1372

REF.1480

REF.1421

Visite nossa Loja Virtual: www.http://lojagalvani.com.br

3
134
.
F
E
R

REF.1489

REF.1
482

3
REF.8

.1 3
REF

REF.1213

81
Sempre com você!

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

CONSULTE SUPER PREÇOS

Flash

COMÉRCIO VAREJISTA: VENDAS CRESCEM 1% EM ABRIL

D

ados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) revelam que as vendas do comércio
varejista do país cresceram 1% em abril, na comparação com
março, na série livre de influências sazonais. Ainda que o
resultado seja minimamente positivo, trata-se do melhor
resultado para os meses de abril desde 2006, quando o índice
atingiu 1,1%. Além disso, vale ressaltar que o crescimento de
abril ocorre após dois meses consecutivos de queda, quando
acumulou retração de 1,6%.
Graças aos resultados negativos mensais do início de 2017,
as vendas do setor fecharam o acumulado dos primeiros
quatro meses do ano com queda de 1,6% em relação ao
mesmo período do ano anterior. De acordo com o IBGE, a
alta de 1% em abril está amparada em três das oito atividades
pesquisadas, com destaque para o setor de hipermercados,
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Além
disso, houve aumento nos setores ligados a tecidos, vestuário

e calçados, e de equipamentos e material para escritório,
informática e comunicação. A queda mais acentuada no
período ficou por conta do segmento de livros, jornais, revistas
e papelaria, bem como os de móveis e eletrodomésticos,
com baixa de 4,1% e 2,8% respectivamente.

ZF AFTERMARKET EXPANDE SERVIÇOS COM FOCO
NA LINHA PESADA ATRAVÉS DE OFICINA MODELO

A

ZF Aftermarket ampliou a oferta de serviços da marca
com a nova oficina modelo localizada na cidade de
Itu (SP), no Centro de Distribuição da empresa. A unidade
é equipada com ferramentas para diagnóstico, banco de
testes, desmontagem e montagem de produtos, cabines
de pintura e lavagem, além de equipe técnica treinada na
Alemanha para atuar no espaço. A oficina modelo funcionava
anteriormente em Sorocaba, mas agora, a partir de alterações
estruturais no novo local, passa a oferecer uma novidade aos
clientes: o conhecimento da ZF em manutenção e reparo
disponível também para o segmento automotivo pesado.
“É extremamente importante disponibilizarmos a qualidade
e o padrão ZF para solucionar problemas técnicos em
regiões em que não há concessionária ZF. Com a expansão
de serviços para o segmento de veículos, a oficina modelo
da ZF Aftermarket passou a suprir essa necessidade local”,
explica Fernando Martins Rodrigues, gerente de Serviços e
Qualidade. A oficina conta atualmente com uma média de 15
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a 20 ordens de serviço por mês, atendidas por profissionais
que operam em um turno. A empresa informa, entretanto,
que o espaço possui capacidade e mão de obra para trabalhar
em dois ou três turnos, caso a demanda aumente.
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MAGNETI MARELLI ANUNCIA CÓDIGOS PARA O
MERCADO DE REPOSIÇÃO

A

unidade Aftermarket da Magneti Marelli apresentou
novos códigos para as linhas de bobinas de ignição,
bombas d’água, cabos de velas, corpos de borboleta,
eletroventiladores, filtros de óleo combustível e
radiadores. Os componentes são destinados a modelos
Audi, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Mitsubishi e Volkswagen
e contemplam uma frota de quatro milhões de veículos. Os novos códigos de bomba d’água e de filtro de
óleo combustível aplicam-se a veículos comerciais, para
modelos Iveco e Mercedes-Benz.
Os lançamentos fazer parte agora do catálogo da
linha de produtos com a marca Magneti Marelli, que
oferece outras soluções para o mercado de reposição
automotiva. Entre eles, a empresa destaca a oferta de
bicos injetores, alternadores, relés, componentes para o
câmbio automatizado Free Choice, componentes para

NAKATA LANÇA COROA E PINHÃO PARA VEÍCULOS
COMERCIAIS LEVES E CAMINHÕES
Com foco no mercado de reposição, a Nakata anunciou
o lançamento de conjuntos de coroa e pinhão para veículos comerciais leves e caminhões da Agrale, VW, Ford e GM.
O conjunto de código ND01003, de relação 4,63 (37x8), é
destinado aos modelos de eixo Braseixos 411 e Dana 284
dos seguintes veículos: Agrale 6000, 7000, 7500, 8500 e 8700
fabricados de 1993 a 2015; GM A/C/D 40 fabricados de 1985
a 1995; VW 7-90, 7-110, 8-120, 8-120OD, 8-140, 8-150, 8-160,
9-150, 9-150EOD e 9-160, fabricados de 1987 a 2015.

carburadores, correias, lâmpadas, faróis e lanternas,
além de diversos componentes para o sistema de
arrefecimento e ar condicionado, como intercoolers,
compressores e válvulas termostáticas.

para veículos VW 5-140, 5-150 e 5-150EOD de 2006 a 2016
com eixo Dana 267 e relação 4,10 (41x10). ND01010 é o código do conjunto para os eixos Braseixos 411 e Dana 284 com
relação 4,10 (41x10) que atende os veículos Ford 815 Cargo,
VW 8-120, 8-150, e 9-150 de 2000 a 2012.

Já o conjunto ND01005 possui relação 5,38 (43x8) para
modelos de eixo Dana 284 dos VW 8-150, 8-150EOD, 8-160 e
8-160EOD, fabricados de 2000 a 2016. Por sua vez, o conjunto
ND01007 destina-se aos veículos VW 8-150E, 8-150EOD,
8-160, 8-160EOD, 9-150E, 9-150EOD e 9-160E, de 2003 a 2016,
com eixo Dana 284 de relação 4,30 (43x10).
O conjunto ND01009 é indicado para o eixo Dana 284HD
de relação 4,30 (43x10) dos veículos VW 9-150EOD, 9-160 e
9-160EOD, de 2010 a 2016, enquanto ND01015 é indicado
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