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o Algumas montadoras já anunciaram que vão deixar de produzir 

carros com motor a combustão nas próximas décadas. A Volvo 

revelou que a partir de 2019 somente fabricará elétricos ou 

híbridos. Mas como deverá ser esse mercado com a produção 

de veículos elétricos? Qual será o impacto para a reposição? 

Parece filme de ficção, mas o fato é que essa realidade pode 

estar próxima. Tudo depende de como esse novo modelo 

de carro se comportará em mercados mais maduros, como 

Europa e Estados Unidos. A matéria de capa trata deste 

assunto que é muito pertinente e extremamente desafiador 

para a indústria automobilística, toda a sua cadeia e também 

para o aftermarket. 

Falando de economia, trazemos a matéria que trata dos 

reflexos do aumento dos combustíveis. Segundo análise da 

Agência Brasil, o reajuste para aumentar a arrecadação do 

governo provocará impacto em vários setores, a começar pelo 

transporte e chegará à toda a cadeia do setor automotivo.

Infelizmente, é a situação que vivemos em um país que já 

possui alta carga tributária e tudo indica que isso não mudará 

tão cedo. 

Mudando para o nosso mercado, na seção Entrevista, Antonio 

José Teodoro, vice-presidente de Aftermarket do Grupo 

Tenneco, comenta sobre a atuação da Monroe no mercado de 

reposição, situação atual e as estratégias da empresa diante 

da alta competitividade. 

Assim, a edição contempla tendências sobre o futuro do setor 

automotivo, traz dados econômicos e também as novidades 

do mercado de reposição. 

Até breve!

Boa leitura!

O FUTURO E OS CARROS ELÉTRICOS
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Em entrevista à revista Mercado 
Automotivo, Antonio José Teodoro, 

vice-presidente de Aftermarket 
da Tenneco, fala sobre o atual 

momento da empresa no Brasil, 
em meio ao turbilhão político e 

econômico que o país atravessa. 
Com cerca de 90 unidades fabris 

em 24 países, o grupo Tenneco 
conta atualmente com mais de 

30 mil colaboradores no mundo. 
Apesar da ampla diversidade na 

atuação do grupo, Teodoro afirma 
que a expectativa da Tenneco em 

relação ao mercado brasileiro 
é “a melhor possível”. Confira a 

entrevista a seguir : 

BONS VENTOS

Revista Mercado Automotivo – 

Qual é a importância do Brasil 

para os negócios da Tenneco? 

É possível ampliar a participa-

ção do mercado brasileiro nos 

resultados da empresa?

Antonio José Teodoro – O Bra-

sil é um mercado extremamente 

importante e estratégico para os 

negócios da Tenneco. Acredita-

mos sim ser possível ampliar a 

nossa participação no mercado 

brasileiro. Prova disso são os 

constantes investimentos em 

ampliação e inovação tecnológi-

ca que nossas plantas e centros 

de desenvolvimento instalados 

aqui recebem da nossa matriz. 

Temos atuado de maneira 

bastante comprometida para 

mantermos a nossa posição de 

líder e referência nos merca-

dos em que atuamos. Somente 

neste ano, já lançamos duas 

linhas de produtos da marca 

Monroe Axios no aftermarket: a 

de terminal axial e a de bande-

jas. Além disso, investimos em 

uma linha exclusiva, inovadora 

e que tem um olhar totalmen-

te voltado para a otimização 

do serviço do reparador no 

segmento de amortecedores: 

o Monroe Quick-Strut, amorte-

cedor com estrutura completa 

pré-montada de fábrica, pronto 

para instalação no veículo e 

que pode reduzir em até 50% o 

tempo de reparação na oficina. 

Entrevista 
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Também devemos anunciar até 

o final do ano mais 170 novas 

aplicações de amortecedores, 

buchas e coxins.

RMA – Qual é a expectativa da 

Tenneco para sua atuação no 

Brasil nos próximos três anos?

AJT – Nossa expectativa é a 

melhor possível. Confiamos 

muito no mercado brasileiro e 

temos como objetivo superar 

os dois dígitos de crescimen-

to ao ano nos próximos três 

anos. O mercado de reposição 

vem crescendo a cada ano e 

tem muito potencial para se 

desenvolver ainda mais. Gra-

ças à nossa presença forte e 

sólida no aftermarket, acom-

panhamos esse crescimento e 

estamos intensificando nossos 

investimentos em estratégias. 

Estamos prontos para atender 

as diferentes demandas de 

mercado e, principalmente, 

preparados para encarar os 

mais diversos cenários.

RMA – Em 1996, a Tenneco 

adquiriu a Monroe Axios. 

Qual é o peso da marca atu-

almente nos resultados da 

companhia no Brasil?

AJT – A Monroe Axios tem pa-

pel fundamental nos negócios 

da Tenneco no Brasil. Somos 

líderes na fabricação de compo-

nentes de borracha e itens para 

a suspensão. Temos um portfó-

lio extenso que atende às prin-

cipais montadoras nacionais e 

internacionais. Esse, inclusive, 

é o nosso principal diferencial: 

nossa ampla gama de produtos 

que contam com atualizações 

de aplicações constantes. Isso 

faz com que nossos componen-

tes se destaquem no mercado 

e, consequentemente, a marca 

ganhe força junto aos nossos 

clientes. Além disso, as peças 

do mercado de reposição pas-

sam pelos mesmos processos 

de produção dos itens origi-

nais, garantindo mais confiabi-

lidade na hora da compra.

RMA – Como a Tenneco 
tem trabalhado atualmente 
para manter fortes as iden-
tidades tanto da empresa 
quanto da Monroe? 

AJT – Nosso trabalho com as 

marcas Monroe, Monroe Axios 

e Walker é bastante intenso. 

Buscamos fortalecê-las indivi-

dualmente por meio de ações 

de marketing e com a impren-

sa, mas sempre destacando a 

importância de pertencerem 

a um grupo como a Tenneco, 

que é sinônimo de excelência, 

qualidade e compromisso com 

o mercado. Acreditamos que 

ter uma marca forte é essencial, 

porém, mais importante ainda 

é termos uma relação próxima 

com os nossos clientes. Por 

isso, trabalhamos esse contato 

das mais diversas formas, seja 

com treinamentos, serviços de 

atendimento ao cliente ou por 

meio das nossas mídias sociais. 

Sabemos que nosso trabalho 

está caminhando no sentido 

certo quando vemos a Monroe 

integrar a lista das marcas de 

amortecedores mais admiradas 

pelo profissional da reparação, 

como ocorreu recentemente 

no Prêmio Sindirepa-SP, e a 

Monroe Axios ser eleita uma 

das melhores parceiras do setor 

automotivo pelo Prêmio Eve-

rest, realizado anualmente pela 

Distribuidora Automotiva, do 

Grupo Comolatti.

RMA – A Tenneco tem unida-
des fabris em 24 países. Há 
uma identidade global comum 
a todos os países ou a empre-
sa busca assimilar característi-
cas de cada local onde atua?

AJT – Por atuarmos de forma 

muito próxima a nossos clientes 

e, consequentemente, de cada 

mercado, assumimos algumas 

características locais dos países 

em que atuamos. Porém, sem-

pre mantemos o posicionamen-

to inovador e as diretrizes de 

qualidade de produtos e servi-

ços especificados pela Tenneco.  

Um exemplo disso é que, re-

centemente, anunciamos um 

novo posicionamento global de 

mercado da marca Monroe para 

trazer mais facilidade e pratici-

dade aos nossos consumidores 

em todo o mundo. Com a mu-

dança, parte dos amortecedores 

comercializados no Brasil, como 

o Gás Premium Gold, Monroe 

Convencional e toda a categoria 
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de produto Monroe Light, pas-

saram a ser vendidos sob a linha 

Monro-Matic Plus.

RMA – O momento pelo qual 
o Brasil atravessa nos campos 
econômico e político tem exigi-
do criatividade das empresas 
que atuam no País. Esse cenário 
tem impactado de alguma forma 
os negócios da companhia?

AJT – Apesar do momento deli-

cado vivido pelo Brasil, o merca-

do de reposição tem apresenta-

do números positivos e o mesmo 

ocorre em nossos negócios. O 

fato de sermos uma empresa 

sólida e de forte reputação no 

setor possibilitou que déssemos 

continuidade em nosso plane-

jamento mesmo diante do atual 

cenário nacional. Em 2016, por 

exemplo, quando boa parte do 

mercado digeria a crise, lança-

mos os conversores catalíticos 

da Walker para o aftermarket, 

antes presentes apenas no mer-

cado original. Neste ano, tanto a 

Monroe quanto a Monroe Axios 

têm se destacado no mercado 

por suas novas linhas de produ-

tos e dezenas de ampliações de 

portfólio. Temos consciência da 

situação do País, mas seguimos 

trabalhando porque acreditamos 

no potencial do mercado.

RMA – Como funciona o pro-
cesso de e-learning da Tenne-
co? Qual a importância dessa 
iniciativa para o fomento da 
capacitação profissional no 
setor automotivo?

AJT – A ferramenta de e-learning 

disponível nos sites da Monroe 

(www.monroe.com.br) e Mon-

roe Axios (www.monroeaxios.

com.br) funciona por meio 

de um cadastro. O reparador 

automotivo cria um login e 

senha e passa a ter acesso a 

uma série de cursos por meio 

de vídeos e questionários, onde 

pode testar seu conhecimento 

e capacitar-se para a revisão e 

manutenção dos componentes 

da suspensão. 

Acreditamos que essa é uma 

ferramenta de capacitação 

muito importante. Hoje, vemos 

o profissional da reparação 

como uma extensão dos nossos 

serviços, por isso, é nosso pa-

pel treiná-lo e capacitá-lo para 

suas funções.

RMA – Atualmente, a Mon-

roe oferece atendimento em 

tempo real para seus consu-

midores. Além disso, investe 

em sua presença nas redes 

sociais. O consumidor hoje 

está muito mais exigente em 

relação às suas demandas? 

Tem sido mais difícil “satisfa-

zer” esse consumidor?

AJT – Sim. Toda a cadeia de 

clientes é muito exigente e não 

abre mão de ter ao seu lado 

uma marca parceira comprome-

tida com as suas necessidades 

e demandas. Nós acreditamos 

muito nessa relação de par-

ceria com o mercado e temos 

encontrado formas inovado-

ras de nos conectarmos com 

o nosso público através de 

diferentes plataformas, como 

Facebook, Instagram e YouTu-

be, por exemplo, com nossos 

canais Monroe Informa e Mon-

roe Axios Informa, que foram 

pioneiros em seus formatos e 

hoje somam mais de 460 mil 

visualizações. Tudo isso sem 

abrir mão de ações tradicionais 

e que seguem muito bem-suce-

didas, como o nosso Pit Stop, 

que há quase 20 anos percorre 

todo o País com o objetivo de 

conscientizar os condutores 

sobre a importância da manu-

tenção preventiva do veículo. 

Também possuímos canais 

abertos focados no atendi-

mento ao cliente, por meio do 

nosso 0800 (0800-166-004) e 

do chat disponível em nossos 

sites. Com o objetivo de trazer 

a cadeia mais próxima, tam-

bém realizamos treinamentos 

com clientes de todo o Brasil 

e América do Sul. Somente no 

ano passado, foram mais de 12 

mil participantes que estive-

ram conosco em capacitações 

técnicas, treinamentos comer-

ciais e palestras voltadas para 

executivos.  

Todos esses esforços visam 

estabelecer um diálogo aberto 

e constante com o consumidor, 

não somente para satisfazê-lo, 

mas também para identificar 

novas formas e maneiras de 

atendê-lo com mais excelência.

Entrevista 
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Disputa sobre os impostos
Decisão do governo a respeito de reajustes nos 
combustíveis acirra ambiente econômico no País

Os motoristas brasileiros foram pegos de surpresa com 
a decisão do governo federal de reajustar os preços 
dos combustíveis neste último mês de julho. A medida 
entrou em vigor no dia 21, mas foi alvo, posteriormen-
te, de diversas ações judiciais que buscavam reverter 
seus efeitos. Fato é que o consumidor, aquele que irá 
de fato sentir o reajuste, teve de fazer mais contas ao 
abastecer o carro, de modo a descobrir se ainda valia 
a pena seguir com um veículo particular.

Medidas como esta, ainda que pequenas, costumam 
impactar fortemente diversos setores da economia. E 
mesmo que indiretamente, o setor automotivo tam-
bém será atingido. Afinal, a alta nos preços dos com-
bustíveis pode realmente ser o estopim que faltava 
para muitos brasileiros tomarem uma decisão extrema: 

deixar seus veículos em casa (ou vendê-los) e passar 
a utilizar táxis e outros serviços de transporte. A con-
ta é simples. Basta que o consumidor comprove, em 
seu caso específico, qual é a alternativa mais vantajosa 
economicamente.

No que diz respeito aos índices econômicos oficiais, 
boa parte dos analistas não consideram que o rea-
juste dos combustíveis seja suficiente para impactar 
de forma considerável a inflação do País em 2017. De 
acordo com consultorias e especialistas consultados 
pela Agência Brasil, a medida terá apenas um impacto 
momentâneo sobre a inflação, o que não será suficiente 
para fazer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) fechar o ano acima do centro da meta, 
de 4,5%.
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Ainda que as projeções dos especialistas variem, a 
expectativa é que a inflação oficial brasileira encerre 
este ano quase um ponto percentual abaixo do centro 
da meta estabelecida. O principal receio dos econo-
mistas era de que o aumento de alíquota do Programa 
de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a 
gasolina, o etanol e o diesel tivessem efeitos consi-
deravelmente fortes sobre outros preços, como frete, 
transporte público e alimentação. Isso, entretanto, não 
deverá ocorrer na inflação deste ano.

Para o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV), por exemplo, as novas alí-
quotas sobre os combustíveis deverão ter impacto de 
0,4 ponto percentual sobre o IPCA, ainda que influencie 
indiretamente outros setores da economia. Dessa for-
ma, estima a entidade, a inflação oficial deverá encerrar 
2017 entre 3,3% e 3,5%. 

A projeção da Tendências Consultoria é mais pessimis-
ta neste cenário. Em relatório, a entidade aponta que 
o reajuste terá impacto de 0,63 ponto percentual no 
IPCA nos meses de julho e agosto. Assim, em 2017, o 
índice deverá ficar entre 3,6% e 3,8%, ainda abaixo do 
centro da meta estabelecida.

Algumas entidades, no entanto, têm adotado discur-
so mais forte em relação ao reajuste. Para a Agência 
Nacional de Transporte de Cargas (ANTC), por exem-
plo, uma associação que atua com gerenciamento de 
cargas, o aumento do imposto sobre os combustíveis 
será suficiente para gerar uma alta de até 4% no preço 
do frete praticado no País.

Além de encarecer produtos com menor valor agre-
gado, como arroz, farinha e outros produtos da cesta 
básica, o frete elevado contribui para que os itens tor-
nem-se mais caros no Norte e Nordeste do País, regiões 
mais distantes dos polos produtores no Sul e Sudeste.

“O quanto do frete será repassado ao produto vai de-
pender do peso do frete no produto. Tem produto que 
não representa nada. Mas têm situações piores, nas 
quais o frete pesa, quando o valor do produto é baixo, 
como na cesta básica com arroz, feijão, farinha. O preço 
do frete nesses produtos é alto. O transportador não 
tem como não repassar esses 4%. Está sem margem ne-
nhuma. O frete cai desde 2014. Mesmo na época boa, a 

margem [de lucro] era de 5%, fica difícil segurar”, avalia 
o assessor técnico da ANTC, Lauro Valdívia.

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) 
entende que o reajuste deverá levar a uma reação em 
cadeia na economia brasileira. Para o porta-voz da en-
tidade, Bolívar Lopes, em certas situações o impacto 
será imediato. “A Abcam reconhece as dificuldades 
que o País atravessa. No entanto, o aumento de com-
bustíveis nesse momento levará a encarecimento de 
muitos produtos para o consumidor final. O transpor-
tador também é consumidor final, para o caminhoneiro 
vai aumentar diesel, pneus, manutenção do veículo e 
outros insumos. [...] Nesse momento, as negociações 
[entre caminhoneiros e clientes] vão ser muito impor-
tantes. Os contratos em andamento serão vistos com 
cautela”, completa Lopes.

A decisão do governo federal em aumentar os tributos 
sobre os combustíveis foi fortemente baseada na difi-
culdade que Brasília tem para recuperar a arrecadação 
do País. Oficialmente, o objetivo do governo com a 
medida é contribuir para o cumprimento da meta fiscal 
de déficit primário de R$ 139 bilhões.

Diante das diversas reclamações geradas pelo aumen-
to relativo aos combustíveis, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, veio a público para garantir que 
o governo não discute novos reajustes fiscais nesse 
momento. No entanto, caso seja necessário, novos re-
ajustes poderão ser anunciados.

“Não discutimos isso, porque não é uma situação que 
se coloca no momento. Tudo é possível, se necessário. 
Tenho falado isso desde agosto do ano passado. Mas, 
hoje, nós estamos preocupados em concretizar outras 
receitas. Estamos trabalhando intensamente nisso para 
garantir que, de fato, essas receitas possam ser conta-
bilizadas o mais rápido possível”, afirmou Meirelles, 
em referência às outorgas do Aeroporto Internacional 
do Rio de Janeiro e a liberação para a União dos de-
pósitos judiciais da Caixa Econômica Federal. O setor 
automotivo brasileiro observa de perto (e com bas-
tante interesse) toda a discussão e a movimentação 
que envolvem os reajustes dos combustíveis. Afinal, 
o cenário impacta, ainda que indiretamente, toda a 
cadeia automotiva do País.

*Com informações da Agência Brasil
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Normalmente, os gestores costumavam se compor-
tar de maneira temerosa diante dos colaboradores 
inconformados. É natural, porque os inconforma-

dos são motores da mudança. E a mudança inevitavel-
mente nos afasta, mesmo que temporariamente, da zona 
de conforto.

Outro problema diz respeito à preservação da autorida-
de. Os inconformados são normalmente vistos como amea-
ças ao poder constituído. Quando fazem diferente ou con-
testam, são vistos como sabotadores do paradigma vigente. 
No entanto, se tratamos aqui da magia da gestão, 
convém salientar que os melhores líderes são jus-
tamente aqueles que compreendem os inconforma-
dos e os convertem em aliados no necessário pro-
cesso de inovação, tão benéfico quanto urgente. 
Mas, por que, afinal, devemos prestar atenção a esses 
“subversivos” da atividade corporativa? No que podem 
contribuir para o avanço das organizações?

Primeiramente, eles são os tratores que derrubam as 
velhas paredes do pensamento antiquado. Já em 1942, o 
economista Joseph Schumpeter elogiava os empreende-
dores responsáveis pela destruição criativa, isto é, aque-
les que pulverizavam padrões e forneciam fôlego para o 
desenvolvimento da economia capitalista.

Essa contribuição “destrutiva”, segundo ele, ocorre 
com a introdução de novos produtos, métodos de produ-
ção e sistemas de comercialização, bem como por meio da 
abertura de novos mercados e da quebra de monopólios.

Esse é o perfil de muitos dos empreendedores que 
mudaram o mundo, como Nicola Tesla, que deu enorme 
trabalho a seu empregador, o inventor Thomas Edison. 
É o caso de Elon Musk, fundador da Tesla Motors, uma 
empresa dedicada a desenvolver veículos elétricos que 
começa a incomodar os senhores do mercado de carros 
movidos a combustíveis fósseis.

Mas quem são os inconformados? Não são, necessa-
riamente, os superempreendedores que revolucionam 
setores inteiros da economia. Podem, ser, em menor grau, 
funcionários do chão de fábrica ou dos fundos do escri-
tório, aqueles que, aqui e ali, arriscam-se a tentar novas 
soluções para problemas antigos.

O economista Michael Housman realizou uma pes-
quisa para tentar compreender por que determinados 
profissionais de atendimento ao cliente se mantinham em 
seus empregos por mais tempo que seus colegas.

Nessa busca, descobriu que os funcionários que usa-
vam o Chrome e o Firefox para navegar na internet man-
tinham-se 15% mais tempo no posto do que aqueles que 
usavam o Internet Explorer ou o Safari.

Imaginou que fosse apenas coincidência e, para tirar a 
questão a limpo, fez mais uma investigação. Assim, des-
cobriu que a turma do Chrome-Firefox faltava 19% menos 
do que a turma do Explorer-Safari.

Seguiu em frente e descobriu que o primeiro grupo 
fechava mais vendas, em chamadas mais curtas. E mais: 
depois de 90 dias no emprego, esses profissionais alcan-
çavam níveis de satisfação do cliente que o segundo grupo 
levava 120 dias para obter.

O trabalho de pesquisa continuou. E as conclusões 
são interessantes. Esse grupo do Chrome-Firefox não 
é mais bem-sucedido em função da qualidade dos na-
vegadores que utilizam. Nem é porque supostamente 
sabem mais de tecnologia.

A diferença é que essa turma cultiva algum inconfor-
mismo. São pessoas que não aceitam o padrão estabe-
lecido e ousam escolher o diferente. O Explorer vem no 
pacote do Windows. O Mac tem o Safari pré-instalado. Para 
usar Chrome ou Firefox é preciso rejeitar o padrão, aceitar 
algum risco e instalar um navegador diferente.

No trabalho, essas pessoas são, segundo o estudo, 
também saudavelmente divergentes. Buscam novos mo-
dos de vender e solucionar problemas dos clientes. Criam 
roteiros originais para fazer as coisas, corrigem protocolos, 
melhoram suas condições de trabalho e, assim, continuam 
no emprego por mais tempo.

O psicólogo organizacional Adam Grant analisa o fe-
nômeno em seu livro Originais – como os inconformistas 
mudam o mundo. De acordo com ele, o que distingue a 
originalidade é a rejeição ao que é convencional e a in-
vestigação sobre a existência de opções melhores.

Muitos de nós começamos a vida como “originais”, 
como “inconformados”, mas acabamos dobrados pelo 
sistema. Dessa forma, perdemos a sensibilidade, re-
baixamos o senso crítico, aceitamos os padrões e nos 
acomodamos no menos ruim.

Quer crescer? Procure entender seus talentos diver-
gentes. Avalie com paciência suas razões, métodos e su-
gestões. E você, colaborador corporativo, procure uma 
abordagem apropriada para mostrar as vantagens do seu 
novo padrão. Prefira o diálogo educativo ao confronto. 
Valorize sua ideia por meio da conduta respeitosa.

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.

Como avançar com os inconformados?

Carlos Júlio 
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29.11– 2.12.2017
National Exhibition and Convention Center (Shanghai), China 

www.automechanika-shanghai.com

Shanghai international trade fair for automotive parts, 
equipment and service suppliers

Co-located zone

130,000 6,000 330,000
Visitors Exhibitors sqm

Register 
now!

Where global brands from the entire
supply chain converge
Meet with 6,000 global exhibitors to explore solutions from the entire 
automotive industry chain including connected mobility, e-mobility, electronics 
and systems, and REIFEN – the new zone dedicated to tyre sector.



Houve um tempo em que 
veículos elétricos ou hí-
bridos figuravam apenas 

em publicações e histórias que 
buscavam imaginar nosso mun-
do muitas décadas à frente. A 
imaginação a respeito do que 
poderia ser o futuro dos veícu-
los representava apenas mais 
uma visão, uma nova análise so-
bre um cenário que não neces-
sariamente guardava qualquer 
relação com a realidade.

Isso mudou. Os veículos elé-
tricos passaram a ser fabricados 
e vendidos por determinadas 
montadoras recentemente. 
Como tudo o que é novo, a pre-
sença desses carros no merca-
do passou a ser vista como o 
único futuro possível e imagi-

nável para o setor automotivo 
mundial, ainda que a participa-
ção de modelos deste tipo nas 
vendas globais fosse irrisória.

Com o passar dos anos, pas-
sado o frisson causado pela 
novidade, foi possível obser-
var e analisar com mais calma 
os resultados apresentados 
pelos veículos elétricos, de 
modo a compreender melhor 
se o modelo “veio para ficar”. 
Profissionais especializaram-
-se no assunto e as montadoras 
passaram a investir com parci-
mônia em modelos do tipo, 
cientes de que as mudanças 
deverão ocorrer aos poucos.

Atualmente, entretanto, o 
que se observa é que os veícu-

los elétricos deverão, de fato, 
ampliar sua presença em alguns 
mercados, especialmente na 
Europa e nos Estados Unidos. 
Isso, no entanto, só deve ocorrer 
de forma gradativa, sem grandes 
saltos de popularidade. Para o 
especialista no assunto Renato 
Romio, chefe da Divisão de 
Motores e Veículos do Centro 
de Pesquisas do Instituto Mauá 
de Tecnologia, os veículos elé-
tricos podem ser considerados, 
de fato, o futuro do setor auto-
motivo. Mas, de acordo com ele, 
ainda não é possível apontar 
quando haverá um volume con-
siderável desses carros no total 
de vendas de novos veículos.

“Certamente na Europa ain-
da irá demorar cerca de 10 anos 

Futuro do setor automotivo?
Crescem as projeções a respeito das vendas de veículos elétricos  
e híbridos em todo o mundo

Matéria de Capa 
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e nos Estados Unidos mais tem-
po ainda”, avalia o especialis-
ta, em entrevista exclusiva à 
revista Mercado Automotivo. 
Neste cenário, o veículo híbri-
do que contempla a utilização 
de dois motores (um a combus-
tão e outro elétrico) passou a 
ganhar espaço e relevância em 
um mercado que parece ainda 
não estar pronto para realizar 
uma transição tão severa.

Em terras brasileiras, a tec-
nologia dos veículos elétricos 
ainda é pouco conhecida, es-
pecialmente se pensarmos 
no amplo mercado consumi-
dor do País. Conforme expli-
ca Romio, as pesquisas a res-
peito desse modelo de veícu-
lo têm sido concentradas na 
Europa, mas isso não impede 
que o Brasil passe a vivenciar 
mais as características e prin-
cipais benefícios de um veícu-
lo movido a eletricidade.

“Por necessidade, a maior 
parte das pesquisas relacio-
nadas com veículos elétricos 
está na Europa. Quando a 
tecnologia ingressar aqui no 
Brasil, como já vem ocorrendo 
lentamente, isso será na forma 
de importados. Pode ser atu-
almente ou daqui a 10 anos, 
mas a tecnologia será impor-
tada. Isso é natural, mas temos 
que pensar em fabricar carros 
e componentes aqui no País e 
isso depende mais da compe-
titividade da nossa indústria 
do que do mercado interno”, 
complementa o especialista.

Além disso, há outros fato-
res que podem ser responsá-
veis pelo discreto crescimento 
do interesse do brasileiro por 
veículos elétricos ante os “tra-

dicionais”. Desde o início das 
pesquisas, os carros elétricos 
foram apresentados a partir de 
um viés ambientalista. Não dei-
xa de estar certo, afinal os car-
ros elétricos apresentam melhor 
eficiência energética e emitem 
menos gases e ruídos.

No entanto, a temática am-
biental (tanto no Brasil quanto 
em outras regiões do mundo) foi 
muito explorada por diversos 
segmentos e setores, tornando 
o assunto praticamente satura-
do do ponto de vista da atração 
que exerce no grande público. 

No Brasil, diante dos anos 
de crise econômica recente-
mente enfrentada pelo país, 
boa parte das pessoas acabou 
simplesmente deixando de lado 
a preocupação ambiental para 
voltar-se ao assunto que, de 
fato, lhes tirava o sono: o pró-
prio bolso. Resumindo, é difícil 
acreditar que os brasileiros irão 
“comprar” tamanha mudança 
simplesmente devido ao aspec-
to ambiental do tema.

“A diferença de preços entre 
um veículo tradicional e um hí-
brido é de cerca de 15%. O que 
deve assustar são os valores de 
seguro e eventuais necessida-
des de trocas de baterias”, ava-
lia Romio. Além disso, o fato de 
os modelos elétricos ainda não 
serem populares gera receio 
dos brasileiros em apostar em 
algo que, posteriormente, po-
derá lhe trazer gastos mais altos 
que os esperados. 

Neste cenário, um dos maio-
res equívocos dos entusiastas 
dos veículos elétricos no Brasil 
foi de não ter focado a campa-
nha de popularização do assun-
to também no fato de que estes 

modelos geram sensível econo-
mia de combustível. Algo que, 
conforme recorda Romio, acaba 
relacionando-se com o próprio 
meio ambiente.

Previsões otimistas

A análise do futuro dos veí-
culos elétricos no mundo tam-
bém tem seu viés mais otimista. 
Uma das possibilidades consi-
deradas é que a queda signi-
ficativa no preço das baterias 
deverá resultar em um custo de 
vida mais baixo para os veícu-
los elétricos. O preço de com-
pra desses modelos também 
seria impactado positivamente.

A análise acima faz par-
te do novo estudo elaborado 
pela equipe de transportes da 
Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF), empresa de pesquisa 
de indústria focada em ajudar 
profissionais do setor de ener-
gia a gerar oportunidades. A par-
tir do trabalho de 200 experts 
espalhados por todo o mundo, 
a entidade chegou à conclusão 
de que os veículos elétricos se-
rão responsáveis pela maioria 
das vendas de automóveis no-
vos em todo o mundo até 2040 
e vão representar 33% de todos 
os veículos leves de passeio.

Para chegar a estes números, 
a equipe de pesquisa baseou-
-se em análises detalhadas das 
prováveis futuras reduções no 
preço das baterias de íon de lí-
tio e também em perspectivas 
para os outros componentes 
de custo em veículos elétri-
cos e veículos com motores de 
combustão interna, ou ICE (sigla 
em inglês). Além disso, de for-
ma subsidiária, os especialistas 
levaram em consideração o que 
chamam de “crescentes com-
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promissos” das montadoras em 
relação aos veículos elétricos, 
inclusive no que diz respeito à 
possibilidade de lançamentos 
de novos modelos desse tipo.

A entidade aponta para o 
fato de que a chamada “revo-
lução dos veículos elétricos” 
deverá atingir o mercado au-
tomotivo com mais força e ra-
pidez do que a própria BNEF 
previu há um ano. “A equipe 
agora estima que os veículos 
elétricos representarão 54% de 
todas as novas vendas de veí-
culos leves de passeio em todo 
o mundo até 2040, e não os 35% 
de participação previstos ante-
riormente. Até 2040, os EVs (si-
gla em inglês para veículos elé-
tricos) vão remover 8 milhões 
de barris de combustível de 
transporte por dia e adicionar 
5% ao consumo global de eletri-
cidade”, conforme comunicado 
divulgado à imprensa.

“Vemos um momento de in-
flexão importante para a indús-
tria automotiva global na segun-
da metade da década de 2020. 
Os consumidores descobrirão 
que os preços de venda ante-
cipados para EVs são compará-
veis ou inferiores aos dos veícu-
los ICE (veículos com motores 
de combustão interna) comuns 
em quase todos os grandes mer-
cados até 2029”, complementa 
Colin McKerracher, principal 
analista em transportes avan-
çados da BNEF.

As estimativas são agressi-
vas. De acordo com os dados 
levantados pela BNEF ao redor 
do globo, as vendas de veículos 
elétricos mundialmente deve-
rão crescer de forma constante 
nos próximos anos, do recorde 

de 700 mil visto em 2016 para 
3 milhões até 2021. “Nesse 
momento, eles representarão 
quase 5% das vendas de veícu-
los leves de passeio na Europa, 
um aumento de um pouco mais 
de 1% atualmente, e cerca de 
4% nos EUA e na China”, avalia 
a BNEF. Para a entidade, entre-
tanto, o impulso real para os 
veículos elétricos deverá ser 
registrado a partir da segun-
da metade da década de 2020 
quando: (a) os carros elétricos 
terão um custo de proprieda-
de mais baixo ao longo da vida 
útil do que os modelos com 
motores de combustão interna; 
e (b) haverá um momento ain-
da mais importante psicologi-
camente para os compradores 
– quando seus custos iniciais 
ficarão abaixo dos custos dos 
veículos convencionais.

Os preços das baterias de 
íon de lítio também terão im-
portante papel na populariza-
ção dos veículos elétricos. De 
acordo com o estudo, os valo-
res do produto apresentaram 
queda de 73% por kWh desde 
2010. A expectativa, no entan-
to, é que ocorra uma nova que-
da de 70% no índice até 2030, 
graças, principalmente, às me-
lhorias de fabricação e à den-
sidade de energia mais do que 
duplicada da bateria.

Para Jon Moore, diretor exe-
cutivo da BNEF, o crescimento 
da fatia de mercado dos veí-
culos elétricos ocorrerá num 
momento no qual o sistema de 
energia também estará passan-
do por uma revolução, para uma 
geração mais limpa e distribu-
ída. “Isso significa que não só 
os veículos elétricos vão cres-
cer, mas seu perfil de emissões 

também vai melhorar ao longo 
do tempo”, completa.

Quem se debruça sobre a 
atual realidade dos veículos 
elétricos – não apenas no Brasil, 
mas especialmente na Europa 
e nos Estados Unidos – garan-
te que o modelo estará cada 
vez mais presente na vida das 
pessoas daqui para frente. No 
entanto, tal avaliação não deve 
servir para acomodar aqueles 
que se dedicam ao assunto. Ao 
contrário, a estrutura que dará 
todo o suporte para que alguém 
decida adquirir um veículo elé-
trico no mundo ainda é muito 
deficitária. E isso precisa ser cor-
rigido o quanto antes por meio 
de investimentos e pesquisas.

“Há um caminho viável para 
um forte crescimento de EVs, 
mas ainda é necessário muito 
mais investimento em infra-
estrutura de carregamento em 
todo o mundo. A incapacidade 
para fazer o carregamento em 
casa, em muitos mercados locais 
e regionais, faz parte da razão 
pela qual prevemos que os EVs 
representem pouco mais de um 
terço da frota de carros globais 
em 2040 e não um número mui-
to maior”, conclui Salim Morsy, 
analista sênior da equipe de 
transportes avançados da BNEF 
e principal autor do relatório.

O futuro, de fato, parece 
guardar espaço para os veícu-
los elétricos e híbridos. Se não 
houver investimento e dedica-
ção dos envolvidos, no entanto, 
esse futuro continuará distante 
no que diz respeito à populari-
zação do modelo em diversos 
mercados. Inclusive entre os 
consumidores brasileiros.

Matéria de Capa 
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 ACELERE
SUAS

VENDAS

DE 13 A 16 DE SETEMBRO
CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO

Informações: (81)3467.6572
autonor@autonor.com.br | www.autonor.com.br

PERNAMBUCO
 MAIOR CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO NORDESTE

VISITANTES
38 MIL

MARCAS EXPOSITORAS
700

EM NEGÓCIOS
42 MILHÕES



Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUL
A

JUN
B

JAN-JUL
C

JUL
D

JAN-JUL
E

A/B A/D C/E

Total 164.043 174.408 1.072.214 156.868 1.002.243 -5,9 4,6 7,0

Veículos leves 158.404 169.081 1.041.042 150.682 965.679 -6,3 5,1 7,8

Automóveis 137.981 147.378 908.316 128.088 835.540 -6,4 7,7 8,7

Comerciais leves 20.423 21.703 132.726 22.594 130.139 -5,9 -9,6 2,0

Caminhões 4.397 4.073 25.033 4.486 29.183 8,0 -2,0 -14,2

Semileves 190 147 969 143 1.043 29,3 32,9 -7,1

Leves 1.076 1.032 6.070 1.220 7.765 4,3 -11,8 -21,8

Médios 438 369 2.232 362 2.555 18,7 21,0 -12,6

Semipesados 1.139 1.122 6.658 1.281 8.486 1,5 -11,1 -21,5

Pesados 1.554 1.403 9.104 1.480 9.334 10,8 5,0 -2,5

Ônibus 1.242 1.254 6.139 1.700 7.381 -1,0 -26,9 -16,8

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 131,1 121,9 169,3 140,3 175,4 175,2 164,0

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS

No que se refere ao licenciamento  de autoveículos novos nacionais, o mês de julho não conseguiu manter o bom 
desempenho visto em maio e junho. Na comparação com o mês anterior, julho obteve queda de 5,9%. O índice, 
no entanto, mostra evolução positiva quando se leva em consideração o mesmo período de 2016. O acumulado 
do ano também apresenta resultado positivo, especialmente influenciado pelos veículos leves. Os caminhões, 
entretanto, tiveram situação inversa: desempenho positivo na comparação mensal, mas desfavorável no cenário
que leva em consideração os primeiros sete meses do ano.

Números do Setor 
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Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUL
A

JUN
B

JAN/JUL
C

JUL
D

JAN/JUL
E

A/B A/D C/E

Total 224.763 212.328 1.488.041 190.612 1.215.477 5,9 17,9 22,4

Veículos leves 215.261 203.295 1.432.545 183.886 1.168.277 5,9 17,1 22,6

Automóveis 183.294 174.358 1.243.317 151.128 994.182 5,1 21,3 25,1

Comerciais leves 31.967 28.937 189.228 32.758 174.095 10,5 -2,4 8,7

Caminhões 7.202 6.797 43.223 5.091 36.326 6,0 41,5 19,0

Semileves 390 246 1.617 231 1.548 58,5 68,8 4,5

Leves 1.451 1.242 8.459 1.471 9.598 16,8 -1,4 -11,9

Médios 610 598 3.571 291 2.424 2,0 109,6 47,3

Semipesados 2.043 2.055 13.383 1.584 10.289 -0,6 29,0 30,1

Pesados 2.708 2.656 16.193 1.514 12.467 2,0 78,9 29,9

Ônibus (Chassis) 2.300 2.236 12.273 1.635 10.874 2,9 40,7 12,9

Rodoviário 395 559 3.124 350 2.978 -29,3 12,9 4,9

Urbano 1.905 1.677 9.149 1.285 7.896 13,6 48,2 15,9

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 174,1 200,4 235,4 189,5 237,1 212,3 224,8

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
O cenário de produção de autoveículos montados é majoritariamente positivo. Entre junho e julho, houve aumento 
de 5,9%, mas o índice mostra resultado expressivo, de fato, quando se leva em consideração o acumulado dos 
primeiros sete meses do ano. Os principais resultados provêm dos caminhões, mas os veículos leves também 
mostram bons números no mês de julho. Os ônibus, no entanto, registraram números muito mais modestos na 
comparação mensal, principalmente no segmento rodoviário.
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FILTRO BLINDAGUA:
TECNOLOGIA EXCLUSIVA 

COM RESULTADOS
ÚNICOS.

A MAHLE Metal Leve criou o filtro BLINDAGUA para proteger os motores do desgaste causado pela água no 

diesel. Seu exclusivo sistema de dupla filtragem separa os contaminantes e concentra as gotas de água no 

primeiro estágio. Assim, as gotas são separadas com bem mais eficiência na fase seguinte. Os resultados não 

têm comparação: essa tecnologia separa até três vezes mais água que os sistemas convencionais, reduzindo 

custos de manutenção. www.mahle-aftermarket.com
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Uma das maiores marcas de feiras comerciais B2B do 
setor automotivo, a Automechanika,  organizada pela  
Messe Frankfurt, desenvolveu, juntamente com a AICA 

(“Italian Garage Equipment Manufacturers Association”), um 
plano-piloto a ser realizado em 2017, durante as mostras da 
Automechanika em Johannesburg, que acontecerá de 27 a 
30 de setembro, e na Automechanika em Shanghai, que se 
realizará de 29 de novembro a 2 de dezembro.

O anúncio da parceria aconteceu durante a conferência 
de imprensa em 25 de maio, durante a realização da 
Autopromotec, em Bolonha, Itália.

A nova aliança beneficiará aproximadamente 100 membros 
da Associação de Aftermarket italiana que já apresenta seus 
produtos e serviços nas 17 feiras Automechanikas que são 
realizadas em 15 países.

Segundo Michael Johannes, vice-presidente de Mobilidade & 
Logística da Messe Frankfurt Exhibition GmbH: “O objetivo 
desta parceria é fortalecer nossa integração com o mercado 
italiano. Como um dos líderes econômicos do mercado  
europeu, a Itália apresenta-se como  uma alta prioridade para 
a Automechanika. Como exemplo, as companhias italianas 
representaram mais de 10% de todos os expositores na última 

Automechanika – Frankfurt, em 2016. Com esta colaboração 

da AICA, nós esperamos poder oferecer um melhor suporte 

para este importante grupo-alvo, esperando também 

podermos desenvolver um relacionamento de sucesso com 

essa associação”.

Como parte dos esforços a Automechanika e a AICA planejam 

dividir campanhas de marketing e programas especiais 

para os membros da associação italiana para estes e outros 

mercados da feira.

Com 17 eventos em 4 continentes a marca Automechanika 

representa mais de 20.000 expositores e 600.000 visitantes, 

adquiridos em 45 anos de experiência com a indústria. 

Desde 1998, Milão tem sido o lar da subsidiária da Messe 

Frankfurt na Itália, a qual goza de ter excelente contato com as 

indústrias italianas, associações e instituições públicas. Com 

sua larga economia e excelente infraestrutura, a Itália oferece 

excelentes condições para a presença das feiras comerciais. 

Este potencial tem sido reconhecido como uma vantagem para 

as indústrias e também para a Messe Frankfurt, interessada em 

se beneficiar do mercado de feiras italiano e estabelecer aqui 

suas marcas internacionais.

MESSE FRANKFURT PLANEJA 
NOVA ALIANÇA
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Omni-Channel é uma tendência do varejo que 
se baseia na convergência de todos os canais 
utilizados por uma empresa. Trata-se da pos-

sibilidade de fazer com que o consumidor não veja 

diferença entre o mundo on-line e o off-line.

O Omni-Channel integra lojas físicas, virtuais, e o 

comprador. Dessa maneira, pode explorar todas as 

possibilidades de interação.

Essa tendência é uma evolução do conceito de mul-

ticanal, pois é completamente focada na experiência 

do consumidor nos canais existentes de uma deter-

minada marca.

Como exemplo, têm-se os aplicativos móveis, que 

combinam o layout do site com a temática interna das 

lojas físicas. De forma prática, isso propicia ao consu-

midor utilizar todos os canais disponíveis pela orga-

nização e a quebra das barreiras que existem entre o 

mundo físico e o digital.

Por meio da integração de canais, o consumidor 
satisfaz suas necessidades onde e quando desejar, no 
momento mais confortável para ele, não havendo res-
trições de local, horário ou meio.

Foco no cliente

O Omni-Channel coloca o consumidor como o “cen-
tro do universo”, criando uma percepção positiva de 
sua experiência com a empresa, principalmente pela 
facilidade de acesso proporcionada tanto pela pre-
sença digital da marca (em redes sociais, mobile etc.) 
quanto por suas instalações físicas (lojas, estande, 
quiosques etc.).

O Omni-Channel ainda permite à empresa conhecer 
o comportamento e as preferências dos clientes.

Um exemplo: se alguém quiser comprar um reló-
gio, pode pesquisar na internet as melhores ofertas 
e pedir dicas aos amigos nas redes sociais. Em vez 
de ir diretamente a uma loja física, o cliente avalia as 
possibilidades de compra no ambiente digital e pode 

Integre seus canais de vendas a partir 
do conceito de Omni-Channel
Integrar todas as áreas de um empreendimento é facilitar a vida do consumidor. A 
convergência dos pontos de venda é a principal proposta do Omni-Channel.

Sebrae 

32



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/

fazer a aquisição por meio de uma loja virtual, com 
a vantagem de receber o produto em casa. Caso não 
goste do relógio, ele pode ir até a loja, experimentar 
outros modelos e trocar o produto.

Isso pode ser aplicado ao seu negócio por meio do 
relacionamento com seus clientes em múltiplos canais, 
permitindo que você possa atendê-los com eficiência 
em todo o ciclo de venda e pós-venda.

Para isso, a loja deve estruturar uma interação di-
reta e padronizada, independentemente do meio de 
contato que o consumidor utilizar – pode ser uma loja 
on-line, uma loja física ou uma central telefônica de 
vendas. A ideia é que o atendente reconheça o cliente 
e realize todo o processo de venda por meio de infor-
mações já coletadas na primeira interação.

Para se alinhar com essa visão, é preciso consolidar 
os sistemas tecnológicos em uma plataforma unificada 
que seja capaz de gerenciar todos os canais de ven-
da. Essa convergência, por um lado, proporcionará ao 
cliente uma experiência de compra assistida e, por ou-
tro, permitirá ao empreendimento oferecer sugestões 
de compra mais persuasivas e personalizadas.

Além disso, é possível aplicar um dos pilares do 
Ommi-Channel, que é tratar o cliente da mesma forma 
em todos os pontos de contato. Com isso, amplia-se 
seu engajamento com a marca: o cliente deixa de ser 
cliente para ser fã da empresa.

Marketing diferenciado

Omni-Channel é a verdadeira convergência da ex-
periência do consumidor. Ela se estende para todo 
o universo da marca. O que importa é que o consu-
midor perceba que essa experiência faz parte de um 
todo – e isso representa uma nova forma de pensar 
em marketing.

Para estabelecer uma experiência contínua do clien-
te com a marca, é preciso fazer com que os canais da 
empresa “conversem”.

A loja virtual deve saber qual foi a experiência do 
cliente na página da loja no Facebook; a central tele-
fônica de vendas precisa saber quais foram as últimas 
compras realizadas por meio do app no smartphone; o 

e-mail marketing deve identificar quais produtos des-
pertaram o interesse do cliente na loja física; e todos os 
canais precisam saber o nome e o histórico do cliente. 
Ele é único.

Mas o desafio não é novo. Afinal, adaptar-se ao que 
os clientes querem é algo que as empresas que buscam 
fidelizá-los e engajá-los fazem sempre. O importante 
é entender como fazer isso. 

A dica é ficar atento aos dispositivos pessoais usa-
dos pelos clientes. É por meio deles que as marcas 
poderão acompanhar, conhecer e realizar os desejos 
contínuos dos consumidores. 

Omni-Channel é a realização de um negócio social. 
Com base nele podem ser realizadas ações personali-
zadas de baixo investimento e ofertados serviços e pro-
dutos que o consumidor realmente deseja, atraindo-o 
a todas as lojas, digitais ou físicas.

Como aplicar?

O primeiro passo para aplicar o Omni-Channel em 
uma empresa é integrar as áreas. O cliente pode, por 
exemplo, comprar na loja virtual e trocar em qualquer 
loja física. Para isso acontecer, o processo logístico deve 
estar integrado e os sistemas tecnológicos devem per-
mitir que isso ocorra sem complicações.

O serviço de atendimento ao cliente deve ter con-
dições de resolver todos os problemas dos consumido-
res, independentemente da origem ou da abordagem 
– pode ser uma dúvida, uma sugestão, uma reclamação 
ou até mesmo um elogio.

O marketing deve ser orgânico e propor estratégias 
alinhadas para todos os canais, sempre permitindo que 
o cliente transite livremente entre as lojas, virtuais ou 
físicas. O sistema de gestão deve ser único e permitir 
que as lojas garantam a sinergia das informações. Isso 
inclui preços, estoque, contabilidade e tudo mais.

A área administrativa e financeira deve estar pre-
parada para atuar em todas as movimentações entre 
as lojas. O núcleo de suprimentos deve ser muito 
ágil, possibilitando o fornecimento de produtos ade-
quadamente para toda a cadeia de lojas, sejam elas 
físicas ou on-line.
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O Brasil está prestes a atingir a indesejada mar-
ca de 10 milhões de desempregados, entretanto, 
muitas empresas ainda apresentam dificuldades 
na hora de contratar os profissionais mais adequa-
dos para o seu negócio e o que mais se ouve dos 
executivos de RH ou dos empresários é o seguin-
te: não conseguimos encontrar gente qualificada.

Eu sempre devolvo a pergunta com relativo es-
panto: com toda essa mão-de-obra disponível no 
mercado, será que não existe ninguém capaz de 
substituir a pessoa que você perdeu ou procura 
para recompor a sua equipe?

Toda semana, eu mesmo recebo currículos 
de diferentes pessoas e áreas do meu círculo 
de relacionamentos e posso afirmar que o mer-
cado dispõe de excelentes profissionais, mas 
a questão ainda persiste: se existem opções, 
por que algumas empresas não encontram o 
profissional que tanto desejam?

Profissionais de RH e empresários sabem que 
Gerente de Vendas é um cargo muito disputado 
no mercado e, portanto, potenciais candidatos 
devem reunir habilidades e competências espe-
cíficas que vão além da simples formação educa-
cional e da experiência profissional.

O mais intrigante de tudo é que, na maioria dos 
casos, os profissionais contratados reúnem quase 
todas as características e habilidades inicialmente 
previstas para o cargo e, na medida em que são 
testados, os resultados não aparecem. Qual a ra-
zão para isso?

A maioria das empresas de pequeno e médio 
portes que conheço, por não disporem de técnicas 
e ferramentas específicas de análise, acaba con-
tratando profissionais por indicação. Na prática, o 
processo de seleção bem elaborado leva tempo e 
pode custar caro, portanto, nem todas as empre-
sas estão dispostas a esperar ou investir.

O que considerar ao contratar  
um gerente de vendas?
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Jerônimo Mendes 
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Jerônimo Mendes é administrador, 
coach, escritor, professor e palestrante 
com mais de 35 anos de experiência 
profissional em empresas de médio 
e grande portes, especialista em 
Empreendedorismo, Coaching, Gestão 
de Carreira e Negócios.
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oEm alguns casos pode dar certo, porém a con-

tratação de um Gerente de Vendas não deve 
depender apenas da indicação. Quem não quer 
ajudar um conhecido, amigo ou parente a se reco-
locar no mercado de trabalho mesmo não tendo 
uma boa ideia do seu desempenho profissional?

Em relação ao cargo de Gerente de Vendas, 
a contratação deve estar embasada em três 
pilares distintos:

FORMAÇÃO EDUCACIONAL (CONHECIMENTO TÉCNICO)

Uma boa formação ajuda muito, gera credibili-
dade e respeito perante a equipe. E não adianta 
vir com aquele velho papo de que bom gerente e 
vendedor não precisam de curso superior porque 
esse discurso está ultrapassado.

Gerente de Vendas é uma coisa, Vendedor 
é outra. Quanto maior o nível de conhecimento 
para lidar com estratégias, pessoas, processos e 
sistemas, melhor o desempenho no cargo. São 
cargos distintos, portanto, requerem competên-
cias distintas.

EXPERIÊNCIA / HABILIDADES

Se o candidato já vivenciou algo parecido, ain-
da que num segmento diferente, o diferencial é 
nítido. Significa dizer que conhece as técnicas de 
mercado, sabe como orientar uma boa prospec-
ção, elaborar uma política de vendas, estruturar 
e desenvolver uma equipe e fortalecer um pós-
-venda. Os resultados anteriores contam muito na 
análise do candidato.

Habilidades são decorrentes da prática de 
uma atividade, portanto, se o profissional tra-
balhava anteriormente com contabilidade ou 
recursos humanos, por exemplo, e não estava 
acostumado ao processo de vendas, terá difi-
culdade para se adaptar ao cargo e levará mais 
tempo do que a empresa está disposta a esperar 
para a obtenção de resultados.

ATITUDES

Formação educacional e experiência costumam 
ser avaliadas de maneira rápida e superficial no 
próprio currículo do candidato e por meio de en-
trevistas, mas a atitude é sempre uma incógnita.

Em geral, por mais que você realize análise 
de perfil, dinâmicas de grupo, entrevistas etc. 

e consiga observar algumas atitudes durante o 
processo de admissão ou mesmo no período de 
experiência, somente o tempo será capaz de dizer 
se o candidato é uma pessoa de atitude ou não.

São as atitudes demonstradas todos os dias, 
de maneira ininterrupta,  por meio de tomada 
de decisões, iniciativas, comportamentos éticos, 
posturas firmes e riscos calculados que fazem do 
simples candidato o profissional mais adequado 
para a empresa.

A questão fundamental é: de quanto tempo sua 
empresa precisa para saber se o novo Gerente de 
Vendas tem o perfil mais adequado para o cargo? 
Três meses? Seis? Um ano? Dois?

Não importa. Na maioria das vezes, o proble-
ma não está no fato de se contratar o profissio-
nal errado, mas na demora em admitir o erro e 
corrigir o problema, o que aumenta o sofrimento 
dos dois lados.

É necessário lembrar que o crescimento e a so-
brevivência de uma empresa estão relacionados 
a diversos fatores críticos de sucesso: modelo de 
negócio consistente, forte cultura organizacional, 
estilos de liderança bem definidos, modelo de 
gestão orientado para resultados, mas colocar isso 
em prática depende de profissionais altamente 
comprometidos com o negócio. Em Vendas, a pre-
ocupação aumenta.

Fácil? Claro que não! Qualquer pessoa pode 
cursar uma boa universidade e sair de lá com um 
diploma para acessar o mercado de trabalho. Na 
Área de Vendas, penso que o diploma é impor-
tante, mas as atitudes, a paixão pelos desafios e 
a resiliência são fundamentais.

w w w. r e v i s t a m e r c a d o a u t o m o t i v o . c o m . b r
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Chega às livrarias de todo o Brasil neste segun-
do semestre um livro que promete ajudar os 
leitores em diversas frentes. Escrito pelo mé-

dico Daniel Martins de Barros, Pílulas de Bem-Estar 
(Editora Sextante, R$ 30, 224 páginas) traz 84 dicas que 
têm o objetivo principal de melhorar a vida de todos. 
Mais do que um livro de autoajuda, a obra adota uma 
linguagem simples e direta para expor conselhos ex-
tremamente úteis relacionados à saúde, à felicidade 
e ao bem-estar geral.

Barros é professor colaborador do Departamento de 
Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e médico 
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. 
Tem extrema facilidade em comunicar-se de forma sim-
ples com grandes públicos, já que escreve no jornal O 

Estado de S. Paulo, atua como consultor no programa 

Bem Estar, da TV Globo, e ainda tem participações 

frequentes na rádio Band News FM e na revista Galileu.

Dessa forma, juntando o conhecimento teórico ad-

quirido em sua extensa carreira, com a experiência re-

sultante do contato direto com o grande público, Barros 

elaborou um livro em uma área na qual ele mesmo já 

teve certo receio de ingressar. 

“Quando souberam que eu havia me proposto a 

escrever um livro de autoajuda, muitas pessoas torce-

ram o nariz. As reações foram as mais diversas: algu-

mas ficaram preocupadas com a minha imagem como 

médico, com o que os colegas da área iriam pensar; 

outras acharam que eu estava a ponto de vender minha 

Pílulas valiosas
Em livro, especialista aponta dicas 
cientificamente comprovadas para uma vida 
melhor e mais saudável

Cultura 
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alma. Quando eu questionava qual era o problema 
com esse gênero literário – campeão de vendas em 
qualquer lugar do mundo –, a resposta era sempre 
a mesma: autoajuda é superficial. [...] Eu mesmo já 
tive esse preconceito. Sem conhecer muito bem a 
variedade de publicações na área, julgava todo o 
gênero pelos poucos títulos que prometiam uma 
revolução enorme na vida do leitor com um esforço 
mínimo”, explica o autor, que fala sobre a principal 
desconfiança que tinha com os livros de autoajuda. 
“Não dá para acreditar que é possível transformar 
totalmente a realidade de alguém em três passos 
simples e rápidos – a própria experiência nos mostra 
que as mudanças são graduais, lentas e trabalhosas. 
Por isso, eu também era cético”, completa.

A percepção de Barros a respeito do gênero literá-
rio começou a mudar conforme o médico começou a 
participar de programas e publicações da grande im-
prensa. De acordo com o autor, ele percebeu que era 
sim possível traduzir diversas pesquisas científicas de 
ponta para uma linguagem cotidiana, que tivesse um 
alcance maior sobre as pessoas.

“Notei que é viável ajudar as pessoas a mudar al-
guns aspectos da vida aplicando na prática algumas 
descobertas científicas. Eu não estava sugerindo uma 
revolução pessoal, uma transformação radical, nada 
disso; mas, se com algumas pequenas mudanças era 
possível melhorar a vida, por que não tentar? Sem 
perceber, enquanto achava que escrevia apenas so-
bre ciência, já estava escrevendo autoajuda”, explica.

A ideia de publicar tais conceitos no formato de 
“pílulas” surgiu com as redes sociais e os conceitos de 
brevidade e velocidade impostos por elas. O médico 
aponta que começou a publicar resumos bem conci-
sos de pesquisas que poderiam trazer benefícios em 
um aspecto específico como sono, dieta, concentração, 
etc. A principal diferença entre suas publicações e os 
demais livros de autoajuda é que a obra de Barros 
busca sempre trazer dados e pesquisas que ajudem 
a embasar aquilo que ele recomenda. Não se trata de 
um conselho no sentido estrito. É praticamente uma 
recomendação médica, baseada em estudos e pes-
quisas. Tudo isso de forma resumida para os leitores.

Algumas dicas irão parecer, de fato, muito simples, 
um tanto óbvias. Nesses casos, o especialista procura 
salientar ainda mais os dados que embasam suas afir-
mações, de modo a demonstrar ao leitor que aquela pí-

lula não é simplesmente fruto de “sabedoria popular”, 
mas algo completamente testado e comprovado pela 
ciência. Para o autor, esse formato das pílulas permitiu 
a ele apresentar dicas para uma vida melhor, ao mesmo 
tempo em que garantia que elas haviam passado pelo 
crivo da pesquisa científica, com resultados publicados 
em revistas especializadas.

“O objetivo destas dicas é ajudar as pessoas a lidar 
com alguns temas bastante sensíveis. Como sou psi-
quiatra, mantive o foco em processos mentais, compor-
tamentos e posturas que podemos adotar para ema-
grecer, dormir melhor, alcançar a felicidade, manter a 
calma, estimular o intelecto, aproximar as pessoas e 
aumentar a longevidade mantendo uma boa qualidade 
de vida”, revela.

Os capítulos são divididos por temas, relacionados 
à utilidade das pílulas. Nesse sentido, o livro apresenta 
dicas valiosas para quem deseja emagrecer, dormir 
melhor, raciocinar com mais clareza, ser mais feliz ou 
mais calmo, viver mais e melhor, além de contar com 
uma vida amorosa mais satisfatória.

Cada capítulo traz cerca de 10 pílulas relacionadas 
a cada tema. O conteúdo é exposto de forma maneira 
direta, de modo a explicar a todos os leitores de que 
forma elescomo podem melhorar suas vidas de forma 
saudável e racional. Barros tem uma linguagem leve 
e consegue traduzir os pontos mais técnicos do texto 
para que o entendimento seja completo e a leitura não 
se torne enfadonha.

A avaliação é compartilhada também por persona-
lidades que recomendam a leitura da obra do espe-
cialista. Para Mariana Ferrão, jornalista e apresenta-
dora do programa Bem Estar, Barros consegue traduzir 
a ciência “de um jeito fácil e gostoso para ser usada 
no dia a dia”. Já Reinaldo José Lopes, jornalista e es-
critor de divulgação científica, qualifica a escrita do 
médico como “um bálsamo para os espíritos mais cé-
ticos”. “Conselhos estritamente embasados no melhor 
conhecimento científico, que, se está longe de fazer 
milagre, ao menos ajuda a entender e azeitar – um 
pouquinho – as engrenagens da complicada máquina 
humana”, completa.

Em seu novo livro, Barros não promete vida eterna, 
mas aponta caminhos saudáveis e precisos para que 
possamos viver mais e melhor. Vale a leitura!
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Tenho escutado muita gente falando de crise e 
reclamando dos resultados, mas quando eu per-
gunto o que elas têm feito de novo e diferente 
para superar esse momento negativo da econo-
mia, muitas vezes fico sem resposta. 

Um grande risco é ficar parado esperando a crise 
passar. É hora de se mexer, de sair da zona de 
conforto e buscar novos caminhos não trilhados 
durante os momentos de vaca gorda. 

Se seguirmos os mesmos caminhos, colheremos 
não os mesmos números, mas, sim, piores. Em 
tempos difíceis, é preciso fazer mais, ir além 
para conseguir um desempenho satisfatório.  
Mas o que fazer? Enumero a seguir 7 ações para 
incrementar seus resultados: 

1- Otimismo 

Diversas pesquisas apontam que o bom humor e 
o otimismo são fatores determinantes numa alta 
performance. Mas será que o otimista vende real-
mente mais que um pessimista? A resposta é SIM. 

Vi recentemente, um case muito interessante de 
uma grande seguradora. Na contratação dos ven-
dedores fizeram um teste e, assim, puderam divi-
dir o grupo. Após um ano de trabalho, os otimistas 
venderam 37% a mais e 75% dos pessimistas de-
sistiram do trabalho.  

2- Atrair novos clientes 

É hora de ampliar possibilidades, ou seja, vender 
para novos clientes. Mas como atraí-los? Um cami-
nho poderoso é a ferramenta tecnológica chamada 
“Link Patrocinado”, presente nos principais sites 
de busca. Pagando uma pequena quantia mensal 
(que no qual você mesmo delimita a região a ser 
atendida e o valor que deseja investir), quando 
algum internauta pesquisar o segmento, seu site 
aparecerá no topo da lista. Saiba que num único dia 
são feitas aproximadamente 88 bilhões de buscas 

na internet. Isso significará mais contatos e orça-
mentos e novas oportunidades para vender mais.  

3- Aumentando o ticket médio 

Há empresários que dizem estar assustados, pois 
a circulação de clientes na loja reduziu em 20%. 
Então, se entra menos gente na loja, utilize o tem-
po que sobra para fazer uma venda consultiva, 
aquela que você primeiro precisa escutar, enten-
der seu cliente para só depois atender. Treine sua 
equipe para criar uma verdadeira experiência de 
compra com seu cliente, assim conseguirá vender 
mais para o mesmo cliente. 

4- Diferenciação 

Uma pesquisa da Nielsen aponta que, na hora 
de comprar, o cliente prioriza alguns requisitos 
em relação ao preço do produto. Um deles é a 
conveniência. Certa vez, precisei comprar uma 
peça para o automóvel da minha esposa e liguei 
para 2 lojas. O vendedor da primeira atendeu 
de forma regular e limitou-se a responder o pre-
ço. Já o segundo profissional foi muito cordial, 
escutou atentamente minha necessidade, apre-
sentou as possibilidades para resolver meu pro-
blema e disse que, por uma pequena quantia a 
mais, a loja entregaria a peça em minha casa e 
instalaria no carro da minha esposa. Adivinhe 
em qual loja eu comprei?

7 ações para potencializar os 
negócios em tempos difíceis
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Isso é diferenciação, conveniência para o cliente 
e qualidade no atendimento que  agrega valor e 
potencializa as vendas. 

5- Parcerias com não concorrentes 

Que tal dobrar as possibilidades de vendas sem 
gastar um real? Já pensou em somar os clientes 
de outra empresa em seu banco de dados? Outro 
dia umUm restaurante e uma agência de viagem 
fizeram uma parceria interessante. O restaurante 
tinha cinco mil clientes cadastrados e a agência 
algo em torno disso também. Uma empresa di-
vulgou o seu produto na base de dados da outra 
e novos clientes apareceram. 

6- Promova um evento 

Mexa-se! Ficar parado reclamando não aumentará 
as vendas. Crie uma oportunidade e chame seu 
cliente! O que acha de fazer um evento e oferecer 
para ele? Outro dia, minha esposa recebeu um 
convite de uma concessionária de veículos para 
um coquetel de lançamento de um automóvel. Lá 
foram 200 pessoas e, com elas, muitas oportuni-
dades de se fechar um negócio. 

7- Esforço extra 

Reúna sua equipe, explique o momento atual e 
motive a todos para fazer um esforço extra. Peça 
para que cada profissional pense e se comprome-
ta a dar um algo a mais nesse período. Anote no 
papel e cobre isso na próxima reunião de equipe. 

Recentemente, criei uma palestra cheia dessas 
ações simples, fáceis e baratas, mas que, às vezes, 
na correria do dia a dia, não identificamos e não 
praticamos. Fique atento justamente a detalhes 
como esses, afinal, costumamos tropeçar nas pe-
dras pequenas, pois as grandes vemos de longe. 

Para se ter uma ideia da importância de inovar 
para não sucumbir, em 1973 a Exame/FGV elabo-
rou um ranking com as 500 maiores empresas do 
Brasil. Atualmente, 77% dessas organizações sim-
plesmente desapareceram conforme aponta um 
estudo da Fundação Dom Cabral. 

Portanto, agora é a hora, inove, seja ainda mais 
proativo e saiba que, daqui a algum tempo, será 
muito motivador lembrar que o sacrifício foi mo-
mentâneo, mas a vitória ficará para sempre!



Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Abr-17/Abr-16

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) fev-17 (%) mar-17 (%) abr-17 (%) fev-17 (%) mar-17 (%) abr-17 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 970.138 -1,4 8,8 8,1 13,0 8,9 -1,4 14,2 12,3 8,8 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.126.947 -1,3 4,1 0,3 -8,6 6,4 1,3 5,7 5,9 4,1

Capital
Autopeças e acessórios 330.309 11,7 21,5 15,8 32,7 18,0 11,7 28,9 24,9 21,5

Capital
Concessionárias de veículos 2.172.637 -2,8 1,7 -1,5 -13,5 4,0 -2,8 2,6 3,1 1,7

ABCD
Autopeças e acessórios 51.769 6,1 26,7 30,7 43,9 16,2 6,1 43,4 33,8 26,7

ABCD
Concessionárias de veículos 336.790 -1,4 1,2 0,2 -7,4 0,6 -1,4 2,8 2,0 1,2

Araçatuba
Autopeças e acessórios 26.605 -13,3 -3,7 -1,3 15,9 -3,9 -13,3 1,5 -0,5 -3,7

Araçatuba
Concessionárias de veículos 48.769 3,8 5,5 -4,4 -0,4 -1,4 3,8 10,1 6,0 5,5

Araraquara
Autopeças e acessórios 30.109 -15,7 4,7 0,0 12,9 19,1 -15,7 8,6 12,1 4,7

Araraquara
Concessionárias de veículos 141.669 -0,4 6,8 4,6 -1,7 6,6 -0,4 10,7 9,2 6,8

Bauru
Autopeças e acessórios 45.830 -15,2 -6,8 1,8 -9,5 -2,5 -15,2 -4,5 -3,8 -6,8

Bauru
Concessionárias de veículos 152.366 -3,2 0,0 -0,2 -11,8 9,3 -3,2 -3,5 1,0 0,0

Campinas
Autopeças e acessórios 112.052 -1,5 3,1 3,9 -4,3 12,8 -1,5 0,0 4,6 3,1

Campinas
Concessionárias de veículos 577.109 2,1 7,5 -1,6 -2,7 15,4 2,1 5,9 9,3 7,5

Guarulhos
Autopeças e acessórios 39.235 -3,1 -2,7 1,6 -12,3 -1,0 -3,1 -3,4 -2,5 -2,7

Guarulhos
Concessionárias de veículos 106.462 3,0 5,8 0,5 -2,3 8,1 3,0 5,9 6,7 5,8

Jundiaí
Autopeças e acessórios 41.134 -3,9 -5,6 -7,0 -12,5 0,8 -3,9 -10,0 -6,2 -5,6

Jundiaí
Concessionárias de veículos 209.481 -4,1 1,9 5,2 -6,6 -0,3 -4,1 6,5 4,0 1,9

Litoral
Autopeças e acessórios 35.753 0,5 19,2 23,3 34,5 7,0 0,5 37,5 25,8 19,2

Litoral
Concessionárias de veículos 168.464 4,2 21,9 12,9 -4,1 20,2 4,2 32,3 27,8 21,9

Marília
Autopeças e acessórios 44.835 8,4 28,3 15,5 50,7 13,5 8,4 48,3 34,8 28,3

Marília
Concessionárias de veículos 63.674 5,1 7,4 1,3 -15,5 -0,2 5,1 12,5 8,1 7,4

Osasco
Autopeças e acessórios 19.240 -0,1 2,2 3,9 -11,5 -1,0 -0,1 5,0 2,9 2,2

Osasco
Concessionárias de veículos 133.248 5,0 7,4 3,4 -9,3 3,5 5,0 11,0 8,2 7,4

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 12.439 -17,5 -12,8 -9,1 -23,0 -0,6 -17,5 -16,6 -11,2 -12,8 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 54.178 -4,2 -0,6 -3,7 -13,4 8,5 -4,2 -3,7 0,5 -0,6

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 84.044 -20,5 -3,9 -2,0 -0,6 1,6 -20,5 3,7 2,9 -3,9 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 331.755 0,9 7,9 5,3 -1,2 6,2 0,9 12,5 10,2 7,9

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 32.832 -12,4 -6,6 -5,8 -6,2 -11,0 -12,4 -0,3 -4,6 -6,6 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 137.500 -0,8 3,2 -1,9 -7,1 9,2 -8,0 5,7 7,0 3,2

Sorocaba
Autopeças e acessórios 34.272 0,6 3,7 5,7 -0,1 9,6 0,6 2,1 4,7 3,7

Sorocaba
Concessionárias de veículos 229.794 -9,1 0,7 -2,4 -7,2 5,7 -9,1 3,1 4,0 0,7

Taubaté
Autopeças e acessórios 29.681 -10,1 0,9 6,9 6,8 -1,7 -10,1 8,0 4,5 0,9

Taubaté
Concessionárias de veículos 263.050 5,9 11,6 5,0 1,7 14,2 5,9 13,0 13,4 11,6

* A preços de Abril/2017– valores em R$ mil

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

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

Pesquisa (PCCV -  Abril 2017) 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Abr-17/Abr-16

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) fev-17 (%) mar-17 (%) abr-17 (%) fev-17 (%) mar-17 (%) abr-17 (%)
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Concessionárias de veículos 2.172.637 -2,8 1,7 -1,5 -13,5 4,0 -2,8 2,6 3,1 1,7

ABCD
Autopeças e acessórios 51.769 6,1 26,7 30,7 43,9 16,2 6,1 43,4 33,8 26,7

ABCD
Concessionárias de veículos 336.790 -1,4 1,2 0,2 -7,4 0,6 -1,4 2,8 2,0 1,2

Araçatuba
Autopeças e acessórios 26.605 -13,3 -3,7 -1,3 15,9 -3,9 -13,3 1,5 -0,5 -3,7

Araçatuba
Concessionárias de veículos 48.769 3,8 5,5 -4,4 -0,4 -1,4 3,8 10,1 6,0 5,5

Araraquara
Autopeças e acessórios 30.109 -15,7 4,7 0,0 12,9 19,1 -15,7 8,6 12,1 4,7

Araraquara
Concessionárias de veículos 141.669 -0,4 6,8 4,6 -1,7 6,6 -0,4 10,7 9,2 6,8

Bauru
Autopeças e acessórios 45.830 -15,2 -6,8 1,8 -9,5 -2,5 -15,2 -4,5 -3,8 -6,8

Bauru
Concessionárias de veículos 152.366 -3,2 0,0 -0,2 -11,8 9,3 -3,2 -3,5 1,0 0,0

Campinas
Autopeças e acessórios 112.052 -1,5 3,1 3,9 -4,3 12,8 -1,5 0,0 4,6 3,1

Campinas
Concessionárias de veículos 577.109 2,1 7,5 -1,6 -2,7 15,4 2,1 5,9 9,3 7,5

Guarulhos
Autopeças e acessórios 39.235 -3,1 -2,7 1,6 -12,3 -1,0 -3,1 -3,4 -2,5 -2,7

Guarulhos
Concessionárias de veículos 106.462 3,0 5,8 0,5 -2,3 8,1 3,0 5,9 6,7 5,8

Jundiaí
Autopeças e acessórios 41.134 -3,9 -5,6 -7,0 -12,5 0,8 -3,9 -10,0 -6,2 -5,6

Jundiaí
Concessionárias de veículos 209.481 -4,1 1,9 5,2 -6,6 -0,3 -4,1 6,5 4,0 1,9

Litoral
Autopeças e acessórios 35.753 0,5 19,2 23,3 34,5 7,0 0,5 37,5 25,8 19,2

Litoral
Concessionárias de veículos 168.464 4,2 21,9 12,9 -4,1 20,2 4,2 32,3 27,8 21,9

Marília
Autopeças e acessórios 44.835 8,4 28,3 15,5 50,7 13,5 8,4 48,3 34,8 28,3

Marília
Concessionárias de veículos 63.674 5,1 7,4 1,3 -15,5 -0,2 5,1 12,5 8,1 7,4

Osasco
Autopeças e acessórios 19.240 -0,1 2,2 3,9 -11,5 -1,0 -0,1 5,0 2,9 2,2

Osasco
Concessionárias de veículos 133.248 5,0 7,4 3,4 -9,3 3,5 5,0 11,0 8,2 7,4

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 12.439 -17,5 -12,8 -9,1 -23,0 -0,6 -17,5 -16,6 -11,2 -12,8 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 54.178 -4,2 -0,6 -3,7 -13,4 8,5 -4,2 -3,7 0,5 -0,6

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 84.044 -20,5 -3,9 -2,0 -0,6 1,6 -20,5 3,7 2,9 -3,9 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 331.755 0,9 7,9 5,3 -1,2 6,2 0,9 12,5 10,2 7,9

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 32.832 -12,4 -6,6 -5,8 -6,2 -11,0 -12,4 -0,3 -4,6 -6,6 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 137.500 -0,8 3,2 -1,9 -7,1 9,2 -8,0 5,7 7,0 3,2

Sorocaba
Autopeças e acessórios 34.272 0,6 3,7 5,7 -0,1 9,6 0,6 2,1 4,7 3,7

Sorocaba
Concessionárias de veículos 229.794 -9,1 0,7 -2,4 -7,2 5,7 -9,1 3,1 4,0 0,7
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Concessionárias de veículos 263.050 5,9 11,6 5,0 1,7 14,2 5,9 13,0 13,4 11,6

* A preços de Abril/2017– valores em R$ mil
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TRAMONTINA LANÇA PLATAFORMA ON-LINE PARA 
PROJETAR OFICINAS 3D

A Tramontina PRO – linha de ferramentas industriais da 
tradicional marca – lançou no mercado um simulador 

3D para projetar oficinas de manutenção automotiva e 
industrial. Com isso, a empresa passa a ser a única no Brasil 
a oferecer a ferramenta on-line para mobiliar e modificar 
ambientes de trabalho em locais organizados e adequa-
dos esteticamente.

A plataforma contempla diversos itens da linha de 
Organizadores Modulares Tramontina PRO, incluindo armá-
rios, bancadas, painéis, estantes e carros de ferramentas. No 
total, são mais de 180 opções fabricadas no Brasil, voltadas 
para concessionárias, oficinas mecânicas e industriais. Com 
a ferramenta, o usuário pode incluir portas, janelas, vigas, 
iluminação, trocar a cor e até mesmo a textura das paredes 

NOVA FASE DO PROGRAMA DANA 44  
VINTAGE FEVER

A Dana apresentou a segunda fase do Programa Dana 44 
Vintage Fever, destinado aos donos de veículos clássicos 

que buscam os eixos da marca. O mote desta segunda etapa 
é “Equipe seu carrão com um eixo Dana 44 novo de fábrica!”. 
O projeto surge da comemoração dos 70 anos da Dana no 
Brasil e, para isso, a marca colocou à disposição dos clientes 
o novo eixo Dana 44, uma versão robusta destinada aos afi-
cionados por Chevrolet Opala e Ford Maverick.

“Com o programa Dana 44 Vintage Fever vamos atender 
a uma grande demanda, com um eixo original de fábrica e 
com um ano de garantia. Pelo site ‘www.dana44.com.br’ é 
possível encontrar mais detalhes técnicos sobre o produto”, 
afirma Carlos Dourado, diretor de Vendas da Dana. De início, 
seis distribuidores estão autorizados a apresentar o produto 
em São Bernardo do Campo (SP), Goiânia (GO), São Leopoldo 
(RS), Uberaba (MG), Pinhais (PR) e Fortaleza (CE). A marca in-
forma que a rede de distribuidores está em fase de expansão 
para que os consumidores de todo o País possam adquirir 
com facilidade o eixo Dana 44. 

e pisos. Ao finalizar, é possível solicitar orçamento da lista de 
móveis, para que um representante da empresa entre em 
contato. A ferramenta pode ser acessada em tramontina.
com/pro3d.

Flash 
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