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Debates e novos negócios
Seminário da Reposição Automotiva
levanta pontos cruciais para o setor
e fomenta relacionamento de
líderes e executivos

ANTONIO FIOLA,

Incentivos iguais

Programa Rota 2030, substituto
do Inovar-Auto, deverá incentivar
indústria local e importadores de
forma semelhante

presidente do Sindirepa Nacional e Sindirepa-SP,
fala sobre como a reparação pode alavancar
negócios na reposição
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Divulgação

INOVAR PARA ACOMPANHAR
			
OS NOVOS TEMPOS

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

As mudanças tecnológicas e o comportamento do consumidor
impõem uma maneira diferente de gestão dos negócios em
qualquer área de atuação da empresa. Vimos nesta edição do
Seminário da Reposição Automotiva que os modelos atuais
ficaram obsoletos em pouco tempo, o que exige um novo
olhar, considerando a utilização das ferramentas digitais para
se comunicar com o consumidor, assim como acompanhar a
evolução da indústria 4.0. Muita coisa terá que ser repensada.
O seminário trouxe muita reflexão sobre o negócio atual e
transformações que devem impactar o mercado.
A boa notícia é que, segundo o engenheiro Antonio Maciel,
ex-presidente da Ford Motor Co. Brasil, mesmo com desafios
de novas tecnologias com carros autônomos e conectividade,
o mercado de autopeças no Brasil é bastante estruturado
como se vê em poucos países. Maciel também falou
da importância de treinar a equipe de vendas e que a
relação B2B funciona quando se entrega valor agregado
ao negócio do cliente.
Foi realizada a primeira edição da Expo Day, iniciativa que
incrementa e valoriza o evento e também promove geração de
negócios. Acompanhe a cobertura do seminário na matéria
de capa e fique por dentro das novidades. Ainda nesta
edição da revista tem a seção Entrevista com Antonio Fiola,
presidente do Sindirepa Nacional e Sindirepa-SP, que fala
sobre a atuação das oficinas independentes, necessidades,
desafios e o reflexo positivo da queda nas vendas de veículos
no setor de reparação.
E há uma matéria sobre o Rota 2030, programa que vai
substituir o Inovar-Auto nos próximos anos.

Boa leitura!
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“Na minha loja, nós
conseguimos atender a maior
variedade de clientes usando
a gama de produtos Bosch.”
Alceni Koch Liston
Varejo Unipeças – Curitiba/PR

Faça revisões em seu veículo regularmente.

#ComBoschEuMeGaranto

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

REPARAÇÃO ALAVANCA
NEGÓCIOS NA REPOSIÇÃO
Em momentos de queda de
venda de novos, como registrado
nos últimos anos, a reposição
é a saída para fabricantes
de autopeças manterem as
operações estáveis. Com isso,
houve aumento de players
atuando no segmento, mas o
presidente do Sindirepa Nacional
e Sindirepa-SP, Antonio Fiola,
revela que o mais importante
na escolha da marca da peça
é confiança na qualidade do
produto para que o serviço
ao cliente seja realizado de
forma eficiente. Acompanhe
a entrevista exclusiva em que
Fiola destaca a importância
de parcerias com as fábricas
e também defende a volta da
inspeção veicular, como medida
que vai, além de movimentar
o mercado, ser mais uma
ação efetiva para redução de
acidentes de trânsito, caso seja
incluída a fiscalização de itens
de segurança e de emissões.
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Revista Mercado Automotivo:
Quais as expectativas do setor de reparação de veículos
para 2017?
Antonio Fiola: Ao contrário de
outros setores, a reparação de
veículos vem imprimindo um
ritmo bom, pois cuidamos dos
veículos em circulação e a frota vem aumentando gradativamente. Isso movimenta todos
os elos da cadeia de reposição,
o que tem atraído muitos fabricantes para o aftermarket. A reparação deve fechar o ano com
resultado semelhante a 2016,
quando registrou crescimento
no movimento em 10,4%. Essa
é a projeção para o setor, o que
é muito positivo. Há empresas
que estão acima e outras abaixo
dessa média devido a uma série
de fatores. Mas é preciso aproveitar a ida do consumidor à oficina, oferecer serviços que possam agregar valor ao negócio e
também deixar o cliente satisfeito. A tarefa mais difícil é levar o
cliente à oficina; depois que ele
está lá, o atendimento é que vai
fazer toda a diferença.
RMA: O dono está procurando
a oficina para fazer mais manutenção preventiva ou corretiva?
AF: A grande maioria busca pela
manutenção corretiva, infelizmente. Ainda que haja maior
conscientização sobre a manutenção preventiva até por conta
da experiência do consumidor
que precisou passar pela inspeção na cidade de São Paulo ou

pelo programa Carro 100% / Caminhão 100% / Moto 100% que
impulsionou a difusão de matérias sobre dicas de manutenção.
O melhor jeito de convencimento ainda é sobre imposição de
legislação. A inspeção técnica
veicular é fundamental para que
o dono do carro entenda a necessidade de deixá-lo em boas
condições e também ajuda na
redução de acidentes de trânsito e emissões de poluentes. A
medida surte ótimos efeitos nos
países onde foi implantada.
RMA: O que precisa ser feito
para estimular a prática da
manutenção preventiva?
AF: Como comentei na resposta
anterior, acredito que a inspeção técnica veicular seja a forma
mais contundente de promover
a prática da manutenção preventiva. A mudança de hábito
apenas por conscientização leva
muitos anos para fazer o efeito
necessário de mobilização dos
motoristas Brasil afora. Foi assim com todos os países que
têm fiscalização da frota.
RMA: Qual foi o impacto da
inspeção ambiental veicular
para o setor e o que pode ser
feito para que o governo retome a iniciativa?
AF: Na cidade de São Paulo, o
impacto foi muito positivo. Nos
primeiros anos, houve aumento
de 20% do movimento nas oficinas. O mais interessante é que o
motorista começou a entender a
importância de manter o veículo

em boas condições, ainda que
levasse após ser reprovado na
inspeção; já tinha um efeito bem
interessante, pois o dono do carro começava a se preocupar com
a manutenção. Muitos veículos
com mais de 10 anos voltaram a
frequentar as oficinas nessa época, um avanço e tanto, considerando que nessa faixa de idade,
os mesmos apresentam vários
problemas, não só de emissões
de poluentes, mas também na
parte mecânica que podem colocar em risco a vida das pessoas.
Essa é a questão mais importante: segurança no trânsito, carros
bem mantidos ajudam a diminuir
os acidentes de trânsito.
RMA: Com a queda nas vendas
de veículos, houve aumento
de marcas atuando na reposição, inclusive importadas e de
montadoras. Como fica a relação do reparador diante de um
mercado com tanta variedade?
AF: Isso tem acontecido, a reposição virou destaque nos últimos
dois anos e muitas marcas novas
e modelos de negócios também
chegam ao mercado. O reparador
encontra um leque maior de opções, mas é preciso ficar atento e
saber comprar a peça para não ter
problema lá na frente. E qualidade e atendimento de pós-venda
e assistência técnica devem estar acima de tudo, inclusive de
preço. O que adianta pagar menos por uma peça de qualidade inferior que pode colocar em
risco todo o trabalho executado
e, mais que isso, a reputação do
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mecânico? Não vale a pena correr
o risco. As marcas reconhecidas
pela qualidade e também pelo suporte e parceria que oferecem se
destacam das demais. O mecânico precisa confiar no produto que
aplica, só assim poderá garantir a
eficiência do serviço ao cliente. Um
consumidor satisfeito é capaz de
influenciar outras pessoas, mas o
poder de repercussão do insatisfeito é muito maior, ainda mais com
as redes sociais.
Você não sabe onde isso vai parar, pode ser devastador.
RMA: Quais são as principais
necessidades do setor de reparação de veículos?
AF: As principais são linha de
crédito voltada para o reparador
e que ofereça condições atrativas para que seja possível investir em equipamentos, melhorias
nas instalações e outras necessidades que as micro e pequenas empresas têm. E olha que
estamos falando de mais de 123
mil estabelecimentos presentes
em todos os munícipios do País.
O desafio é convencer as instituições financeiras a investirem
no nosso segmento. A entidade
busca parcerias nessa área. Outro ponto importante é atualização e capacitação da equipe e
acesso às informações técnicas.
São questões cruciais, por isso,
o Sindirepa-SP possui parceria
com o Senai, permitindo que os
associados à entidade tenham
condições diferenciadas de pagamento em cursos da institui-
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ção. Para isso, a empresa deve
estar registrada com o CNAE específico de empresa de reparação
de veículos. Há também convênio
com a TecDoc e a Partlinks para
dados e informações de peças e
aplicações. Tem ainda o Programa
Empresa Amiga da Oficina que
conta com mais de 40 empresas,
entre fabricantes de autopeças e
equipamentos e prestadores de
serviços, que promovem uma
série de ações aos associados
da entidade, entre elas, palestras
técnicas que são muito importantes para promover o conhecimento dos profissionais e estreitar relacionamento.

AF: É um anseio antigo do setor
de reparação que se concretizou
este ano. O anuário traz números e informações do setor preenchendo uma lacuna. Hoje está
à disposição para consulta no site
do Sindirepa Nacional qualquer
dado da reparação. Isso fortalece
e traz união ao setor. É uma conquista muito importante.

O Sindirepa-SP também acaba de
firmar convênio com o IQA-Instituto
da Qualidade Automotiva, para certificação de oficinas, uma iniciativa
que visa ajudar a melhorar a gestão
e produtividade das empresas.

Fazer a gestão e conseguir manter
os resultados ainda que seja necessário aumentar o movimento
para chegar ao mesmo faturamento. O consumidor está pensando muito antes de gastar diante da situação econômica do País.
2018 será um ano de eleições e,
consequentemente, traz uma certa insegurança à população, agravada com a crise política que vivemos. Enfim, é necessário ter foco,
trabalho e seguir em frente, apesar do cenário conturbado. Quem
estiver preparado para atender
o cliente, sem dúvida estará em
situação favorável porque a frota
circulante gera demanda já que
as pessoas estão ficando mais
tempo com o carro e vão precisar
fazer manutenção. É esse o grande diferencial da reposição, mas
para atender a demanda o reparador precisa fazer a lição de casa.

RMA: O que é mais levado em
consideração na compra e escolha da marca da peça?
AF: A qualidade e confiança na
marca são requisitos primordiais
porque o reparador sabe que o
risco de ter problema com peça é
mínimo. O serviço e o bom atendimento fidelizam o cliente. Ninguém quer refazer o trabalho por
causa de peça de má qualidade.
Isso é prejuízo e prejudica a imagem da empresa.
RMA: Recentemente, o Sindirepa Nacional lançou o anuário da reparação. Poderia
falar um pouco do projeto e o
que motivou a fazê-lo?

RMA: Quais são os desafios do
setor? O que esperar para 2018?
AF: Os desafios surgem com as
novas tecnologias que chegam,
a cada lançamento uma novidade e uma evolução, por isso, a
atualização é constante.

freepik.com
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Incentivos iguais
Programa Rota 2030, substituto do Inovar-Auto, deverá
incentivar indústria local e importadores de forma semelhante
O Programa Rota 2030, que deverá substituir o
Inovar-Auto como política para o setor automobilístico, concederá créditos tributários tanto para empresas que produzem no Brasil quanto para aquelas
que importam. As informações são do secretário
de Desenvolvimento e Competitividade Industrial
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Igor Calvet, que concedeu entrevista à
Agência Brasil. Calvet falou direto da Alemanha, de
onde participava de missão com representantes de
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outros órgãos públicos para conhecer as iniciativas
do país europeu em eletromobilidade (veículos movidos a energia elétrica).
Segundo a Agência Brasil, o objetivo da medida
relativa ao Rota 2030 é sanar os problemas que levaram a Organização Mundial do Comércio (OMC)
a condenar o Inovar-Auto, em vigor até 31 de dezembro. Apesar de já ser de conhecimento do governo brasileiro, o relatório da Organização só foi
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divulgado oficialmente no último dia 30 de agosto,
e condena o governo brasileiro pela adoção de políticas de subsídio em programas nos setores de
automóveis, telecomunicações e informática.
Tanto a União Europeia quanto o Japão abriram
processos contra o Inovar-Auto e outras políticas
de incentivo à indústria brasileira adotadas pelo
Brasil. Foram essas demandas que motivaram a
OMC a condenar o governo brasileiro por este e
outros programas. Em entrevista à Agência Brasil,
Calvet explicou que a medida da OMC abrange dois
pontos do Inovar-Auto. Um deles está relacionado à
discriminação de produtos importados por meio da
oneração, em 30 pontos, do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). O outro diz respeito à adoção
de uma estrutura de conteúdo local (estabelecimento de valor percentual mínimo de componentes
brasileiros para cada equipamento ou sistema da
indústria de automóveis).
“Dessa vez, o governo brasileiro tem tentado, e
vamos conseguir, com razoável êxito, fugir dessa
controvérsia. Vamos tentar fazer incentivos todos
horizontais, que valham tanto para a indústria que
produz como para a que apenas comercializa no
país, no caso, os importadores”, afirmou.
De acordo com ele, o Rota 2030 deverá trazer metas
mais rígidas de eficiência energética ou dispêndios
mínimos em pesquisa, desenvolvimento e engenharia. Dessa forma, a nova política irá diferenciar-se do Inovar-Auto pelo tratamento igualitário aos
importadores, e também pela ênfase que será dada
à sustentabilidade e segurança veicular.
“Será feito um esforço na área de eficiência energética. O Japão e a União Europeia têm feito isso. As
montadoras precisam fazer grandes investimentos
para que a emissão de CO 2 [gás carbônico] diminua.
Além disso, tem uma grande preocupação nesse
novo ciclo com a segurança. Custos relacionados
a acidentes de trânsito superam bilhões de reais,
tanto em termos previdenciários como no âmbito
do Sistema Único de Saúde”, explica.
Em maio, o ministro da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços, Marcos Pereira, já havia indicado que o
Rota 2030 possivelmente daria vantagens a produ-
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tos com maior eficiência energética e pensados a
partir do conceito de sustentabilidade.
“As reduções dos impostos estão hoje baseadas
na potência do motor e na forma como é movido,
o tipo de combustível que usa. Queremos prestigiar a eficiência energética e a sustentabilidade”,
disse, também em entrevista à Agência Brasil. Na
ocasião, no entanto, Pereira fez questão de ressaltar a importância que o Inovar-Auto teve à cadeia
automotiva brasileira, apesar das adaptações que
serão adotadas no próximo regime.
“Acho que poderemos tirar coisas boas do Inovar-Auto.
Tivemos mais de 100 inovações. Sem o incentivo à
pesquisa, não conseguiríamos desenvolver as inovações”, completou.
Calvet também aproveitou para destacar o lado positivo do Inovar-Auto, apesar das críticas sofridas
pelo programa. “Nós temos, a partir do Inovar-Auto,
uma grande capacidade produtiva de pelo menos
450 mil veículos por ano. Tivemos ampliação da
produção, vários investimentos foram feitos, várias
montadoras chegaram ao País, assim como laboratórios de pesquisa e outras coisas mais. Os dados
que temos do Inovar-Auto dão conta de que houve
investimentos de pouco mais de R$ 5 bilhões por
ano em pesquisa, desenvolvimento e engenharia.
Esses são dados muito positivos”, completou o secretário. Para ele, caso esse ritmo seja mantido, o
Brasil poderá se posicionar em 2030, após três ciclos
de investimentos, como um player global.
Apesar de ter ido à Alemanha para conhecer as
iniciativas do país europeu em eletromobilidade,
Calvet explicou que os veículos elétricos não são
uma perspectiva imediata para o Brasil. Tanto é
que não há qualquer previsão de incentivo a veículos desse tipo no Rota 2030. “Pode ser que os
incentivos venham aí. Estamos repensando, para
ver se vale a pena fazer uma reestruturação da forma de tributação de veículos híbridos e elétricos
do País”, finalizou.
*Com informações da Agência Brasil.
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AUTONOR – RECIFE 2017
Cresce e confirma reação do mercado

A

Autonor 2017, 9ª Edição Bienal da Feira de
Tecnologia Automotiva do Nordeste, realizada de
13 a 16 de setembro, em Recife, Pernambuco, reuniu
indústrias, representantes e os principais fornecedores
do segmento de reparação e reposição de peças de
veículos do Brasil e do exterior.
Focada no aftermarket, onde a reparação automotiva e a distribuição de autopeças, bem como a logística, têm papéis fundamentais, a mostra contabilizou
a geração de R$ 42 milhões em negócios.
Com mais de 700 marcas expositoras, que atraíram
mais de 38 mil pessoas, os corredores do Centro de
Convenções de Pernambuco ficaram lotados de interessados em fazer negócios e participar dos cursos e
workshops de capacitação realizados durante a feira.
Formado por varejistas, distribuidores, donos de oficinas, mecânicos e apaixonados por carros, o público
veio de vários Estados do País, inclusive por meio de
inúmeras caravanas organizadas por empresários e entidades de classe.
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Segundo Emanuel Luna, diretor da Autonor, a feira
deste ano marcou a retomada do crescimento do setor
de autopeças que, desde o primeiro semestre, vinha
dando sinais de recuperação. “A indústria do setor demonstrou que está confiante na expansão das vendas
utilizando a feira como plataforma para lançamentos
de seus produtos e consolidação de seus canais de
distribuição no mercado do Norte e Nordeste”, afirmou.
Diante dos resultados obtidos este ano, Luna prevê
uma Autonor ainda maior na próxima edição. “Em 2019
completaremos 20 anos de existência e esperamos realizar uma feira para entrar para a história”.
O testemunho de diversos empresários e diretores
de empresas, como Silvio Alencar, da Dayco, Geraldo
Villarim, da Rediesel, Flávio Portela, gerente-geral de
Vendas da SK Automotive, além de presidentes de entidades representativas do setor, como José Carlos de
Santana, presidente do Sincopeças/PE, a feira se transformou no palco para apresentação de novos produtos
e estreitamento do relacionamento com clientes, representantes e distribuidores, ampliando as alternativas
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de negócios além de permitir a discussão e divulgação
de novas tendências e aprimoramentos que acontecem
nesse mercado de forma cada vez mais constantes.
Foi percebido por todos também, o crescimento
da frequência e a qualificação cada vez mais especializada do público profissional, abrilhantando assim o
sucesso da mostra.
O evento deu a oportunidade para que as entidades de classe reunissem os empresários ligados ao
segmento para troca de informações, avaliação das
novas tendências do mercado e das perspectivas de
negócios para 2018.
Paralelamente ao evento, a Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças (Andap) realizou sua reunião plenária que contou com a participação do presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de
Pernambuco-AD-Diper, Leonardo Cerquinho, que falou
sobre o potencial do Estado para receber novos investimentos. Outro evento de destaque foi o promovido
pelo Sindicato Nacional do Comércio de Autopeças

(Sincopeças), que reuniu todos os presidentes das entidades congêneres estaduais.
Para Emanuel Luna, o sucesso da Autonor 2017 só
se tornou realidade graças ao apoio e à participação
das entidades parceiras. Ele destacou ainda o trabalho da comissão de organização da feira formada
por representantes de empresas e entidades ligadas ao setor. Integraram a comissão: Flávio Portela e
Paulo Teixeira, da SK Automotive; Alexandre Costa e
Patrícia Silva, da Alpha Consultoria; André Leandro
e Diogo Leandro, da Dampeças; Pádua Barros, da
Dasa; Geraldo Villarim, da Rediesel; Edniz de Paula,
da Imbiribeira Diesel; Felipe Hollanda, da Fhollanda;
Gustavo Cabral, da Bigcar; José Carlos Santana, da
Centrocar; Marcelo Magalhães; Marcelo Lopes, da
Regulex, e Vicente Lopes, da Vicente Autopeças.
Emanuel agradeceu ainda o apoio do Governo de
Pernambuco, Empetur, AD-Diper, Fecomércio, Sebrae/
PE e as principais revistas e jornais do segmento.
A próxima edição já tem data para acontecer: de 11 a
14 de novembro de 2019.
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Erik Penna

freepik.com

A excelência no atendimento
como vantagem competitiva

Uma pesquisa feita pela revista Pequenas Empresas
Grandes Negócios revelou que 61% dos clientes afirmam que ser bem atendido é um fator mais relevante do que o preço.
De fato, isto se comprova em nosso cotidiano.
Quantas vezes entramos numa loja dispostos a
comprar e pelo mal atendimento decidimos por
não comprar? E o contrário também ocorre, pois às
vezes entramos apenas para olhar, mas graças a um
atendimento encantador, decidimos levar algum
produto ou serviço que foi tão bem exposto pelo
atendente vendedor.
Parece simples, mas isto dá verdadeiramente um
ótimo resultado e pude comprovar frente às câmeras. Fui convidado para participar de um programa
de TV para analisar o atendimento de algumas lojas no centro de São Paulo. Me lembro de 2 cenas
que foram ao ar sobre este tema. Estava ao lado
do repórter quando ele perguntou a um ambulante
sobre as vendas e ele, sentado na cadeira, disse que
estava muito ruim, que os clientes tinham sumido.
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Quando ele disse isso, um cliente se aproximou e
o repórter, então, sugeriu que o ambulante fosse lá
atender, mas ele respondeu: “Atendo sentado daqui
mesmo”. E, de forma passiva, com a mão segurando o rosto, indagou ao cliente: “Está precisando de
alguma coisa?” A resposta do cliente foi: “Não, só
estou dando uma olhadinha”. E foi embora.
E veja que curioso, demos alguns passos e, na mesma calçada, a poucos metros deste primeiro, fomos
surpreendidos pelo segundo ambulante que já nos
recebeu em pé olhando nos olhos, com um largo sorriso no rosto dizendo: “Que bom que vocês vieram”.
O repórter repetiu a pergunta feita anteriormente,
sobre como estavam as vendas. O segundo ambulante respondeu: “Melhor impossível, as vendas
estão ótimas, melhor ano da minha banca”.
Aí vem o mais espetacular. O repórter olhou para a
banca do primeiro ambulante, comparou com a do
segundo e perguntou: “Mas se o senhor está na mesma calçada, vende basicamente os mesmos produtos
no mesmo preço que o seu vizinho, como pode estar
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Este caso foi mais um onde ficou claro que o atendimento foi o diferencial decisivo do segundo, um
empreendedor de verdade, perante o primeiro.
Isso evidencia claramente a importância de treinarmos continuamente a equipe e identificarmos
qual colaborador atende com excelência e, a partir
daí, não medir esforços para reter este profissional
de alta performance.
Vale lembrar, ainda, que um colaborador que atende bem e outro funcionário que atende mal geram
o mesmo custo contábil na folha de pagamento da
empresa no final do mês. Desta forma, é fundamental identificar também quem não pratica um atendimento de qualidade e jogar abertamente com ele
sobre a necessidade da melhoria, treinar e dar as

oportunidades antes de dispensá-lo. Mas é preciso deixar claro que o mercado está cada vez mais
competitivo e que não há espaço para amadores ou
funcionários descontentes que destratam consumidores ou potenciais compradores.
Quer aumentar as vendas, conquistar novos consumidores e fidelizar seus clientes? Torne a excelência
no atendimento uma grande vantagem competitiva
da sua organização!

Davi Rodrigues

indo tão bem e o rapaz da banca do lado estar tão
desanimado?” Ele respondeu: “Os clientes querem
carinho, atenção. Recebo todas as pessoas com alegria e otimismo”. E emendou com chave de ouro: “Eu
tenho como missão de vida, independentemente do
cliente comprar algo ou não, deixá-lo ir embora melhor do que quando ele chegou até mim”.

Erik Penna é palestrante
motivacional, especialista
em vendas, consultor
e autor dos livros
“A Divertida Arte de Vender”
e “Motivação Nota 10”.
Site: www.erikpenna.com.br
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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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Questionamentos necessários
Em sua 23ª edição, o Seminário da Reposição Automotiva debate
incógnitas quepairam sobre o setor e fomenta geração de novos negócios
Foi realizada em São Paulo,
no dia 10 de outubro, a 23ª edição do Seminário da Reposição
Automotiva. Em novo formato,
com novidades em relação ao
último evento, o Seminário
contou com a presença de
centenas de participantes, um
público formado majoritariamente por representantes das
entidades do setor, fabricantes
automotivos, distribuidores,
varejistas e reparadores.
O evento foi realizado na
Fecomercio-SP (Federação do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São
Paulo) e promoveu, entre as
novidades, a Expo Day, que
funcionou como uma exposição de fornecedores para o se-
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tor. Dessa forma, quem compareceu ao seminário pôde
conferir também um andar
exclusivo para expositores da
cadeia automotiva. O objetivo
era fomentar a geração de novos negócios, num ambiente
marcado pelo intenso debate
de ideias entre líderes e executivos da indústria.
O questionamento foi constante, desde o início dos debates, promovido por lideranças
do setor automotivo. Já em sua
fala inicial, na cerimônia oficial
de abertura, Rodrigo Carneiro,
presidente interino da Andap
(Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças)
lançou provocações para que a
plateia começasse a avaliar de

forma mais crítica o cenário em
que estão inseridos.
“Estamos ante a evolução
tecnológica com novas soluções, motores e mudanças em
termos de energia dos veículos. Será que estamos preparados para gerir nossos negócios
diante de tantas transformações?”, questionou o representante da Andap.
Já Elias Mufarej, coordenador do GMA (Grupo de
Manutenção Automotiva), destacou a reformulação do evento, responsável por trazer diversas novidades a um público
que anseia por novidades. “O
setor de reposição passou a
ser mais importante na cadeia,
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ajudando a indústria automotiva a passar pela crise. O mercado está em franca expansão,
exigindo muito trabalho do setor”, afirmou.
Presidente do Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria
de Reparação de Veículos e
Acessórios do Estado de São
Paulo) e Nacional, Antonio
Fiola abordou em sua fala inicial a importância da inspeção
veicular. Fiola também destacou o projeto de lei para regulamentação de oficinas, um
tema debatido pelo governo
há anos, mas ainda não aprovado. “O setor vem investindo e
se profissionalizando, lançando anuário e normas. Espero
no ano que vem comemorar os
pleitos pendentes, bem como
novos, com mais reciprocidade
do poder público”, completou.
Heber Carlos Carvalho, vice-presidente do Sincopeças-SP (Sindicato do Comércio
Varejista de Peças e Acessórios
para Veículos no Estado de
São Paulo), foi mais uma liderança a falar logo no início do
evento. Carvalho ressaltou que
o Sindicato tem feito alguns
pleitos, tais como a implementação da inspeção veicular
para toda a frota, a não liberação do sistema de peças usadas relativas à segurança dos
veículos, bem como a avaliação da substituição tributária
em autopeças.
Na sequência, o público
presente teve a oportunidade de conferir a palestra de
Carlos Júlio, professor, empresário, escritor e colunista
da rádio CBN. Em sua exposição, intitulada O Mundo das

Disrupções e das Mudanças
na 4ª Revolução Industrial,
Júlio destacou a importância
de movimentar-se em meio a
um cenário de crise, que traz
inúmeros desafios e também
oportunidades.

as propagandas exibidas pelas
marcas. O número é expressivo
e destaca que boa parte dos
brasileiros não consegue se conectar adequadamente com as
empresas, deixando, portanto,
de consumir.

Júlio falou sobre as principais novidades apresentadas
pelas primeiras Revoluções
Industriais: a máquina a vapor
na primeira, a eletricidade na
segunda, a internet na terceira
e o fato de todas as ciências
começarem a conversar entre si nesta quarta revolução.
Segundo estudos apresentados pelo palestrante, só irão
sobreviver nas próximas décadas as empresas que crescerem em um ritmo de dois dígitos todos os anos. Para alcançar este resultado desafiador,
de acordo com ele, somente a
partir de “disrupturas”.

A crise econômica que o
Brasil enfrenta também deve
ser levada em consideração
por executivos e gestores. De
acordo com o palestrante, no
cenário atual os brasileiros
passaram a dar mais importância para o preço e a qualidade na hora de consumir.
Além disso, um terço tem valorizado mais as marcas que
irão consumir no momento
crucial em que definem suas
compras. É o custo-benefício
que tem sido levado cada vez
mais em consideração.

“O mundo chamado disruptivo é repleto de oportunidades”, completou o palestrante. Nesse contexto, Júlio
destacou que é a curiosidade
que leva a transformações e
que, dessa forma, quem ficar
parado não conseguirá obter
resultados positivos.
Logo depois, foi a vez
de Renato Meirelles, sócio
e presidente do Instituto
Locomotiva, apresentar ao
público a palestra “O Mercado
sob a Ótica da Demanda”.
Meirelles trouxe dados atuais e importantes a respeito do
mercado, especialmente sob
o ponto de vista da demanda
dos consumidores. De acordo com ele, por exemplo, 103
milhões de consumidores no
Brasil não se identificam com

Outro ponto destacado por
Meirelles é a mudança no entendimento do brasileiro em
relação ao empoderamento
do consumidor. As diferentes
características de cada um
devem ser levadas em consideração pelas marcas, pois
já é quase impossível satisfazer uma família inteira com
um único produto, uma única
solução. É nesse cenário que
Meirelles questiona: como
está seu portfólio para atender
esses diferentes públicos?
O palestrante concluiu indicando que as práticas de
sucesso com relação aos consumidores passam pelo relacionamento (tecnologia e
política de relacionamento);
capilaridade (disponibilidade de produtos e serviços em
local de fácil acesso); clareza,
didatismo e transparência (co-
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municação clara e honestidade
nos processos); identificação e
parceria (referências próximas
e realidade do consumidor);
prestação de serviço (que seja
percebido como relevante) e
preço justo (compatível com
a entrega).
O público do seminário
conferiu na sequência a palestra de Antonio Maciel, ex-presidente da Ford Motor Co.
Brasil e da Caoa. Maciel falou
sobre “O Futuro do Mercado
Automobilístico” e explicou
que o Brasil ainda tem considerável espaço disponível
para o crescimento do setor automotivo. De acordo com ele,
o Brasil conta hoje com 4,7 habitantes por veículo, enquanto
nos Estados Unidos o índice é
de 1,2 habitante/veículo.
Maciel também avaliou que
a China seguirá com um importante papel no cenário econômico mundial, mas haverá
uma mudança significativa na
forma como os chineses irão
atuar. “Os chineses deixarão de
apenas manufaturar produtos
e passarão a criá-los, dando
origem à geração de dispositivos e de consumidores assimilando conceitos ocidentais”,
completou.
Ao falar especificamente sobre a reposição, o palestrante
salientou que, com a chegada
das novas tecnologias, os reparadores precisam estar rapidamente preparados para
atender os veículos conectados. Se não o fizerem, outros
certamente o farão, completou.
O ciclo de palestras foi
encerrado com a exposição “Mercado sob a Ótica do
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Varejo”, por Richard Stad, CEO
da Aramis Menswear. Stad falou sobre o Omni-Channel, sistema que integra lojas físicas,
virtuais e o comprador.
“É preciso se preparar para
expandir. Estamos na era da
conexão. O ambiente muda
e as pessoas se adaptam. O
mundo on-line e o físico vão
se integrar e é preciso gerar experiência única para o cliente”,
afirmou Stad. O palestrante
também destacou que, mesmo nos momentos positivos,
as empresas devem questionar o que fariam se tivessem
resultados piores. Esses pensamentos e conclusões irão
balizar os próximos passos a
serem tomados.
Por fim, antecedendo os
sorteios de brindes oferecidos pelos patrocinadores, o
Seminário promoveu um interessante debate entre os palestrantes Renato Meirelles,
Antonio Maciel e Richard Stad.
Com mediação de Carlos Júlio,
eles falaram sobre o futuro da
reposição automotiva, destacando que não é possível construir um negócio saudável sem
a presença do proprietário,
seus valores e vigilância.
Enquanto Meirelles relatou
que tanto o B2B quanto o B2C
devem estar atentos, pois todas as relações compreendem
pessoas com seus respectivos
sonhos e medos, Maciel destacou que a proporção de valor
entre o B2B e o B2C deve ser
observada, pois é preciso viver
o negócio do cliente e trazer
soluções que agreguem valor.
Já Stad comentou o desafio de conectar franquias e

multimarcas, gerar conteúdo
e assessorá-los através de ferramentas para disseminar informações. Meirelles ressaltou
ainda que as inovações devem
ser feitas pensando na percepção do consumidor, e que por
isso mesmo é primordial qualificar e levar informações aos
vendedores. “É preciso construir a marca para construir relacionamentos”, disse.
Em meio ao debate, Stad
destacou que a comunicação
deve ser construída de forma
que se conecte com a verdade da empresa e também ser
acessível aos consumidores.
É preciso saber sempre qual
o próximo ponto de disruptura que o levará para a próxima
curvatura, explicou.
Maciel finalizou o painel
considerando que o Brasil
tem grande potencial, com
uma grande rede de fornecedores de autopeças difícil de
ser encontrada em outros países, mas é preciso entender o
cliente e suas demandas.
Assim, o Seminário da
Reposição Automotiva chegou ao fim com a certeza de
ter levantado diversos questionamentos. A conversa, no
entanto, não ficou apenas na
discussão, suscitando possíveis respostas às diversas interrogações surgidas. Em um
cenário de crise e diversas
dúvidas, uma discussão qualificada, com líderes e especialistas, apenas reforça seu
papel de importância no setor automotivo.
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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.

chrisguillebeau.com

CULTURA

Em busca da satisfação
Em livro, autor aborda técnicas para ajudar
cada um a aproximar-se de um trabalho que lhe
dê mais prazer

V

iver em um país em crise abre uma série de
questionamentos. A nova geração de profissionais, nascidos a partir de 1990, está enfrentando
seu primeiro período de turbulências no Brasil e certamente estão amadurecendo com todas as dificuldades
com as quais precisam lidar. Em um cenário como este,
as regras de carreira se tornam muito mais flexíveis,
adaptáveis. Afinal, uma área que até poucos anos atrás
andava de vento em popa, hoje pode estar passando
por uma verdadeira penúria.
É com todas essas informações em mente que o
brasileiro poderá encontrar nas livrarias do país um
lançamento que promete, no mínimo, abalar conceitos
tão solidificados em relação a carreira e emprego. Em
Nasci Para Isso (Editora Portfolio Penguin, 288 páginas,
R$ 45), o autor Chris Guillebeau busca justamente abor-
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dar novas ideias em relação ao papel de cada um no
mercado de trabalho.
Guillebeau é um empreendedor, viajante e autor
de best-seller. Com ampla experiência internacional,
o escritor já teve seus livros traduzidos para mais de
vinte idiomas e emplacou obras na lista dos mais vendidos dos jornais norte-americanos New York Times e
Wall Street Journal.
Seu trabalho é desmistificar a ideia de que algumas
pessoas trabalham com o que amam simplesmente
devido à sorte. Para ele, são diversos os fatores que
nos influenciam a chegar ao tão almejado emprego dos
sonhos. Não se trata simplesmente do valor impresso em seu contracheque, ou da posição que ocupa na
hierarquia da empresa.
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“O livro vai questionar muitas das crenças arraigadas sobre o modo como vivemos e trabalhamos.
Como você verá, algumas dessas suposições convencionais sobre qual deveria ser a profissão dos sonhos
são mal direcionadas ou simplesmente erradas. Por
sorte, existe uma alternativa melhor, um caminho que
conduzirá você ao trabalho da sua vida. Este livro vai
ajudar você a encontrar o seu”, afirma o autor, logo no
início de sua obra.

diferenciada em cada pessoa. Além disso, é importante ressaltar que, atualmente, já não se valoriza aquela ideia fechada de que o indivíduo deve escolher o
que irá fazer para o resto da vida aos 17, 18 anos, sem
qualquer possibilidade futura de mudança. As coisas
mudam, assim como as pessoas. Mudanças no meio do
caminho fazem parte da trajetória de cada um e devem
ser encaradas com naturalidade, como parte de uma
busca por algo melhor e mais satisfatório.

Em uma linguagem simples e direta, o livro é dividido basicamente em duas partes. Na primeira, o autor
ensina uma série de lições com o objetivo de ajudar o
leitor a descobrir o que quer e como consegui-lo. Na
segunda metade, é explorado um menu de opções que
busca ajudar o leitor a pôr em prática essas lições, a
partir de diversas táticas e estratégias.

“O processo de descoberta se desenrola de formas
diversas, variando de pessoa para pessoa. À medida
que avança numa carreira (ou numa série de carreiras),
muita gente tem numerosas experiências profissionais que as levam da frustração ao deslumbramento.
Podemos aprender alguma coisa com qualquer trabalho, claro, mas na maior parte do tempo aprendemos
tanto sobre o que não queremos como sobre o que
queremos”, explica o autor.

“Tudo o que você vai aprender em ambas as partes
se baseia na prática. Nem tudo se aplicará ao seu caso,
mas tudo bem – é um livro grande. Escolha o que lhe
interessa e se concentre naquilo que mais se aproxima
de seus objetivos”, completa o autor.
Este é, de fato, um dos principais méritos de
Guillebeau no livro. O autor não traz conselhos fechados, direcionados apenas a uma parte de seu público.
Desde o início, por exemplo, Guillebeau explica que
seu objetivo com o livro não é simplesmente convencer
as pessoas a pedirem demissão de seus trabalhos para
abrir seus próprios negócios. O autor, de fato, aposta
muito no caminho do empreendedorismo, mas ensina
que é possível ser plenamente satisfeito trabalhando
em um modelo “mais tradicional” de trabalho.
“Mesmo que você receba um salário e não tenha
intenção de montar um negócio, é importante entender que de qualquer modo estará sempre, na prática,
trabalhando por conta própria. Ninguém vai cuidar de
seus interesses melhor que você, portanto é preciso
tomar decisões ativamente e assumir tanto quanto possível a responsabilidade por seu sucesso. Este livro
vai ensinar você a ter iniciativa em ambos os aspectos.
Mesmo que não tenha a menor vontade de montar
seu próprio negócio e não veja nenhum problema em
trabalhar para um empregador convencional, existem
muitas táticas e estratégias capazes de transformar seu
emprego no trabalho para o qual você nasceu”, explica.
Conforme explica Guillebeau, o processo de descoberta de suas aptidões e vontades irá se dar de forma
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Outro ponto a se destacar no livro é que trata-se de uma obra que incentiva primordialmente a
ação. Portanto, cabe ao leitor, além de assimilar seu
conteúdo, colocá-lo em prática, para que as ideias
apreendidas não fiquem simplesmente presas nas
linhas escritas.
“Você vai aprender por que é importante fazer
certas coisas, mas também pode começar a usar várias ferramentas desde já. Se tiver pressa, a seguir há
algumas indicações para planos de ação imediatos”,
afirma o autor, em referência a modelos de pensamento
expostos logo no início do livro. Entre eles, o leitor
poderá visualizar de forma rápida os conceitos expostos pelo autor para quem busca: ganhar mais dinheiro;
dominar o jogo da caça ao emprego; resolver dilemas
profissionais; extrair o máximo do atual emprego; sair
do emprego mantendo boas relações; negociar um salário melhor ou benefícios; transformar uma atividade
paralela num trabalho de tempo integral; ser um chefe melhor que todos aqueles que já teve; e construir
uma carreira em torno de uma variedade de aptidões,
paixões e interesses.
A leitura é válida, portanto, em uma série de cenários. Todos eles, no entanto, referem-se àqueles
que desejam trabalhar de forma mais satisfatória,
com maior plenitude. Se, para muitos, o que falta é
o empurrãozinho inicial, a crise pode ser uma ótima
“desculpa” para mudar.

Co-located zone

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

29.11– 2.12.2017

National Exhibition and Convention Center (Shanghai), China

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.
www.automechanika-shanghai.com

Register
now!

130,000
Visitors

6,000

Exhibitors

330,000

sqm

FLASH

AUTOMECHANIKA FRANKFURT COMEMORARÁ SEU
25º ANIVERSÁRIO EM 2018

E

m comemoração ao seu 25º aniversário, os organizadores
da Automechanika Frankfurt farão uma publicação especial
mostrando a história do evento desde sua fundação. A retrospectiva incluirá a primeira Automechanika realizada no exterior e os
caminhos percorridos que os levaram a se tornar a marca líder
mundial nos eventos desse setor.
Para a indústria de serviços automotivos, a Automechanika
Frankfurt tornou-se a vitrine de inovações de toda a cadeia do
mercado de reposição automotiva. Ponto de encontro obrigatório para todos os players do segmento automotivo, seja da indústria, de concessionárias ou manutenção e reparos, a mostra
representa uma importante plataforma para os negócios e a troca
de conhecimentos tecnológicos.
Dentre a vasta amplitude dos grupos de produtos que
são apresentados na feira podemos destacar: Peças e
Componentes; Eletrônicas e Sistemas; Reparo e Manutenção;
Acessórios e Customização; Lavagem de Carro, Manutenção e
Recondicionamento; Dealer e Workshop-Management; Sistemas
Alternativos de Unidade e Soluções Digitais.
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Além destes, novos temas passarão
a ser abordados nas próximas mostras, como os negócios de “Carros
Clássicos de Todos os Tempos” e a
Reifen, uma reconhecida marca de
feira voltada para o segmento de
pneus, bastante familiar em Essen
a qual terá lugar em Frankfurt pela
primeira vez em 2018.
Ambos os temas acontecerão no novo Hall 12, que se encontra em construção no momento, mas que deverá estar pronto
para entrar em operação em tempo da comemoração do 25º
aniversário. Segundo Olaf Mußhoff, diretor da Automechanika
Frankfurt, “um dos mais importantes fatores atrás do sucesso da
Automechanika Frankfurt é a estreita colaboração e coordenação
com nossos parceiros das indústrias e das associações. Isto nos
permite otimizar nossa resposta às necessidades da indústria,
enquanto continuamos a desenvolver nossa feira. Com os novos
temas como os Carros Clássicos e a Reifen, nós oferecemos aos
nossos visitantes a oportunidade para entrar no lucrativo campo
de negócios que agregam às suas empresas capacidades, como o
de encontrar pessoalmente as empresas certas para seu negócio”.
A próxima mostra acontecerá de 11 a 15 de setembro de 2018.

w w w. re v i s t a m e rc a d o a u to m o t i vo. c o m . b r
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Para saber mais, acesse: pitstop.com.br

