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Cenários Positivos

Reposição automotiva vive expectativa
para os próximos anos com a ampliação de
veículos fora da garantia

DANIEL CHIMELLO LEITE,
diretor Comercial da SKF do Brasil, fala sobre a
importância da sustentabilidade para a empresa
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A Pellegrino agradece a
confiança de clientes e
fornecedores em mais
um ano especial.
Desejamos que 2018 seja
ainda melhor, com novos
desafios e oportunidades
para todos nós.

CARTA AO LEITOR
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Divulgação

BOAS PERSPECTIVAS PARA
O MERCADO DE REPOSIÇÃO PARA 2018

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

O mercado de reposição deve continuar com boas perspectivas
para os próximos anos, com a migração de mais de 6,2 milhões
de veículos fabricados em 2013 e 2014 que saem da garantia
e passam a utilizar as oficinas independentes. A frota que
o aftermarket atende é acumulativa. Por isso, mesmo com
a queda das vendas de veículos novos nos últimos anos, a
demanda evolui.
Outro fator importante é que muitas pessoas estão
postergando a troca do veículo e, com isso, se faz necessária
uma boa manutenção para garantir que o veículo circule
em boas condições, aumentando o consumo de peças e o
movimento das oficinas.
Esta demanda na reposição vem atraindo muitos fabricantes
tornando o mercado ainda mais competitivo para disputar as
oportunidades oferecidas, sendo que esta tendência deverá
continuar nos próximos anos.
Na seção Entrevista contamos com a participação de Daniel
Chimello Leite, diretor Comercial da SKF do Brasil, uma das
importantes fábricas de rolamento, que fala de mercado,
atuação da empresa, planos para 2018 e também ações para
se aproximar dos reparadores.
Outra matéria interessante voltada à gestão e serviços traz
dicas sobre soluções em Tecnologia da Informação para a
reposição e quais recursos estão disponíveis ao mercado e
como usá-los, já que, hoje, a informatização é algo essencial.
Vale a pena conferir!

Boa leitura!
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ENTREVISTA

EMPRESA SUSTENTÁVEL E PROMISSORA

Em entrevista exclusiva
à revista Mercado
Automotivo, Daniel
Chimello Leite, diretor
Comercial da SKF do
Brasil, explica porque
a empresa se dedica
tanto ao tema da
Sustentabilidade. O
executivo fala ainda
sobre o atual momento
da economia brasileira
e destaca as vantagens
dos treinamentos
oferecidos pela SKF no
país. Confira a seguir a
entrevista:
Revista Mercado Automotivo – Por 17 anos consecutivos, a SKF foi eleita uma
das empresas mais sustentáveis do mundo. Por que a
empresa se preocupa com o
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tema da sustentabilidade?
Qual a importância desse
assunto para a SKF?
Daniel Chimello Leite – Segundo relatório das Nações

Unidas, 3 milhões de pessoas
morrem todos os anos devido
à poluição do meio ambiente. Acontecem 300 milhões
de acidentes de trabalho, dos
quais 2,3 milhões são fatais
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e estamos poluindo nossas
águas mais rápido do que
a natureza consegue gerar.
Então, basicamente, é uma
questão de garantia da nossa sobrevivência para as futuras gerações.
RMA – Que ações voltadas
à sustentabilidade a SKF
adota no Brasil? O senhor
considera que ainda há
espaço no país para tratar
desse tema?
DCL – Globalmente, temos
o programa SKF Care que é
dividido em quatro pilares:
Cuidado com a Comunidade, Negócios, Colaboradores
e Meio Ambiente. Isso significa que somos socialmente
responsáveis pelo impacto
que produzimos e que ainda
iremos produzir no futuro.
Na prática, temos o papel de
contratar somente fornecedores que tenham adesão ao
nosso Código de Conduta, ou
seja, empresas que praticam
os mesmos valores da SKF,
abordando fundamentalmente elevados padrões de saúde
e segurança e também mantendo ética comercial, social
e no trabalho.
No Brasil, temos diversos
programas de apoio às crianças da comunidade de Cajamar, dentro do esporte. Para
os colaboradores, temos o
dia da família na empresa,

o SKF na Medida, que é um
amplo programa de saúde
com programas de reciclagem de sucata, estação de
tratamento de água, apenas
para citar algumas. O tema
sustentabilidade é muito
amplo e pode ser abordado
de diversas maneiras, e para
nós isso faz parte da nossa
cultura e valores, e sempre
estará na nossa agenda.
RMA – Que análise a SKF
faz do setor automotivo brasileiro nesse momento? A
empresa tem uma visão otimista ou mais conservadora
sobre o cenário atual?
DCL – Nos últimos 10 anos,
muitos modelos foram lançados, cada vez mais modernos,
desafiando os fabricantes de
peças, e estamos muito atentos a isso. Uma nova fase de
crescimento no setor vem se
consolidando com base em
uma economia mais sólida,
trazendo mais confiança e
consequentemente os investimentos. Nossa visão é sim
de otimismo, não só a curto
prazo, mas também a médio
e longo, devido à modernização da nossa frota cada vez
mais equiparável às tendências globais.
RMA – Gostaria que falasse sobre o portfólio de
produtos SKF BeyondZero. Quais suas caracterís-

ticas e sua importância
para a empresa?
DCL – Basicamente os produtos do portfólio BeyondZero
têm o foco de atender às demandas do futuro no que se
refere à economia de energia,
digitalização de plataformas
e robotização. Como, por
exemplo, os rolamentos de
esfera e-Drive permitem o
funcionamento de veículos
elétricos através do isolamento da corrente elétrica e
rolamentos que permitem o
funcionamento da tecnologia start/stop. Mais amplamente falando, nosso papel
é reduzir o impacto negativo
e aumentar o impacto positivo na sociedade.
RMA – Como funcionam os
treinamentos da SKF para
clientes? Qual a estrutura
e as vantagens oferecidas
pela SKF neste modelo?
DCL – Entendemos ser fundamental o treinamento de
clientes não somente antes
do contato com nossos produtos, como também durante
e após sua aplicação. Temos
um amplo canal de comunicação com nossa rede de
distribuição, varejo e aplicadores para identificar a real
necessidade e atendê-los
prontamente em treinamentos. Ministramos mais de 40
palestras por ano, para mais
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ENTREVISTA

de 5.000 mecânicos. Além
disso, disponibilizamos um
rico conteúdo on-line de vídeos, boletins técnicos e
catálogos visando oferecer
o melhor atendimento pós-vendas, seja na modalidade
presencial ou digital. Contamos também com o já tradicional Serviço de Suporte ao
Cliente 0800.
RMA – O senhor considera
que o pior da crise brasileira já passou? Ou ainda é
cedo para afirmar isso?
DCL – A economia brasileira
mostra indícios de que o pior
da recessão já passou, porém, as taxas de desemprego
continuam altas e este fato
reduz a garantia do volume
de consumo. O governo mostra sinais de que quer estimular a economia, como, por
exemplo, baixando a taxa de
juros. No entanto, enquanto
as reformas não avançarem,
o empresariado ainda vislumbra um cenário de incertezas. Acredito que pouco a
pouco estamos avançando,
porém, sem entrar em questões políticas, ainda há muito a se fazer.
RMA – No setor automotivo brasileiro, há quem
afirme que o momento é
positivo para a reposição,
já que os brasileiros estão
optando por cuidar mais
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de seu veículo ao invés
de trocá-los por modelos
mais novos. O senhor concorda com essa visão?
DCL – Temos uma frota muito
boa para o mercado de reposição devido ao bom momento da venda de zero km nos
últimos sete anos e somado
à melhora na economia, tenho para mim que sempre o
mercado de reposição será
de fundamental importância
para as fábricas.
RMA – Falando agora sobre o consumidor brasileiro. É possível dizer que esse
consumidor hoje está mais
consciente em relação à importância da manutenção
de seu veículo, da origem
das peças adquiridas?
DCL – Seguramente a tecnologia da informação e as redes sociais permitiram que o
consumidor pudesse ter voz
ativa na sociedade e isso não
é diferente no mercado automotivo. O que ocorre de um
lado pode refletir no outro,
como a teoria do efeito borboleta. Portanto, o que temos
que fazer é sempre trabalhar
com a maior transparência
possível para merecer a credibilidade do mercado e quando os clientes percebem que
nossa proposta de trabalho
é verdadeira, fica claro que
nosso negócio é estar junto

com eles.
Isso significa colocar à disposição toda a nossa estrutura
para garantir que o rolamento que estão escolhendo para
seus carros é seguro e confiável, tanto na questão de durabilidade prometida quanto na
segurança para sua família.
RMA – Esse consumidor
também está mais exigente? Gostaria que falasse
sobre os desafios para fidelizar o consumidor brasileiro atualmente.
DCL – É justamente sobre
essa transparência a que me
refiro. Na medida em que o
valor que estamos oferecendo
vai além do preço de prateleira, fica ainda mais claro para
nós como podemos atender
melhor o nosso cliente. Todos estamos sujeitos a erros,
no entanto, a velocidade em
assumir, corrigir e retomar faz
toda a diferença.
RMA – Qual a expectativa
da SKF para sua atuação
no Brasil nos próximos
cinco anos?
DCL – Nossa expectativa é
de crescimento sustentável
baseado em um plano de investimento com intuito de
suportar melhor e mais rápido o mercado.

CULTURA

Conselhos preciosos
Livro retrata a trajetória de Vicente Falconi
e aponta os ensinamentos que o empresário
sempre destacou em suas consultorias

C

hegou às livrarias brasileiras uma obra que
promete trazer ótimos insights para executivos de empresas dos mais diversos setores. No livro Vicente Falconi – O que importa é
resultado (Editora Primeira Pessoa, 200 páginas,
R$ 35), a jornalista e palestrante Cristiane Correa
traz ao leitor importantes informações a respeito
de Vicente Falconi, um dos executivos de maior
prestígio no país.
Com forte atuação em gigantes globais, Falconi
tornou-se também um dos principais consultores
de gestão do Brasil. Nascido em 1940, graduou-se
em Engenharia pela Universidade Federal de Minas
Gerais em 1963 e M.Sc. e Ph.D. em Engenharia pela
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Colorado School of Mines, nos Estados Unidos, em
1968 e 1971.
Foi na década de 1980, entretanto, que Falconi
passou a ganhar notoriedade no Brasil ao percorrer
o país para apresentar a empresários conceitos inspirados na eficiência das companhias japonesas.
Tais informações, até então, eram praticamente
desconhecidas em solo nacional, especialmente
se levarmos em consideração uma época em que
a globalização ainda não era efetiva como o é hoje
e a internet também não se fazia presente.
A partir daí, Falconi levou a combinação entre
disciplina e foco financeiro para empresas como
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Gerdau, Sadia (depois BRF), Unibanco e dezenas
de outras no Brasil e no exterior. Boa parte desse
conhecimento foi obtido através do trabalho de
Falconi durante muitos anos com os japoneses da
JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers).
Uma das principais orientações de Falconi, inclusive em gigantes brasileiras como a Ambev, diz
respeito simplesmente ao processo de estabelecer
e cobrar metas para os funcionários, independentemente de sua posição na hierarquia da empresa.
O livro de Correa relata em detalhes o pensamento e a trajetória de Falconi, revelando, inclusive, os princípios de liderança e gestão que
certamente farão muito sentido em organizações
que buscam mudanças, seja qual for o tamanho
de sua estrutura.
Um dos principais méritos do livro reside também em quem o escreve. Afinal, ainda que a trajetória de Falconi seja interessante e mereça espaço,
Correa já se tornou uma especialista em contar
histórias, bastidores e revelar biografias do mundo
corporativo brasileiro. É dela a autoria dos livros
Sonho Grande (que conta a trajetória dos empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto
Sicupira) e Abilio (a respeito do empresário Abilio
Diniz). Juntas, as duas obras já venderam mais de
500 mil exemplares e foram lançadas também em
outros mercados, como Estados Unidos, Coreia do
Sul, China e Portugal.
A escrita de Cristiane Correa é leve e traz detalhes interessantíssimos a respeito da vida profissional de Falconi. Certamente se credenciará como
um livro importante para quem busca aprender e
também para aqueles que buscam simplesmente
conhecer a trajetória do empresário e consultor.
Interessante notar ainda que a vida profissional de Falconi não ficou restrita apenas ao setor
privado. Na esfera pública, o consultor tornou-se
influente no país ao se envolver em projetos de diversos municípios e Estados. Foi ele, por exemplo,
um dos principais responsáveis por um dos maiores programas de redução de consumo de energia
elétrica no Brasil, em 2001. Na época, o país vivia o
risco de um verdadeiro “apagão elétrico” e Falconi
ajudou a estabelecer metas de consumo para clientes comerciais, industriais e residenciais.

Ainda que fuja de polêmicas (algo natural para
um livro biográfico), a obra também conta os bastidores da consultoria criada por Falconi. Segundo
definição da própria editora do livro, a consultoria
de Falconi foi palco, em algumas vezes, de disputas de poder que colocaram em xeque as lições
ensinadas por ele.
O livro também é recheado de declarações de
executivos e profissionais que trabalharam com
Falconi e hoje valorizam muito os conselhos e ensinamentos passados por ele. “O Falconi falava
assim: ‘O mundo é que nem um ônibus. De um
lado senta quem bate meta e do outro quem não
bate. Você tem que entrar no ônibus e escolher:
de que lado vai se sentar?’ Ele falou isso em 1999
e eu uso até hoje”, afirma, por exemplo, Bernardo
Hees, CEO da Kraft Heinz.
Durante o livro, no entanto, são muitos os personagens que surgem para ajudar a contar a história de Falconi. Em sua trajetória profissional, especialmente quando atuou como consultor, Falconi
se especializou em destacar um aspecto que ainda
hoje permeia muitas discussões envolvendo a gestão de empresas públicas e privadas.
Falconi propôs e destacou que o paternalismo
presente em muitas companhias fosse simplesmente substituído pela meritocracia. Para isso,
era necessário estabelecer metas e cobrar seus
cumprimentos, de modo que as empresas fossem
preenchidas por profissionais verdadeiramente
motivados a crescer (e consequentemente fazer
crescer a própria empresa).
Pode parecer uma ideia simples para ser exposta hoje, mas é importante considerar que nas
décadas de 1980 e 90, o conceito da meritocracia
ainda enfrentava resistência em diversos cenários.
O livro de Correa merece ser lido tal qual suas demais obras, que retrataram as trajetórias de outros
empresários do país, de um modo que não trata
como deuses os biografados, mas ao mesmo tempo
destaca seus valores e ensinamentos para mostrar
aos leitores o que pode ou não ser aproveitado
em outras empresas públicas e privadas do país.
Vale a leitura!
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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

Em Destaque

Informações confiáveis e atualizadas
Multinacional com atuação no Brasil oferece serviços voltados à
tecnologia da informação e já tem clientes em mais de 30 países

H

á um consenso – e não
apenas no setor automotivo – de que as informações e os dados, de uma
forma geral, serão cada vez mais
transmitidos de forma digital. A
ideia não é nova, afinal a internet não é necessariamente algo
tão recente. O que tem mudado
sensivelmente nos últimos anos
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é a disposição dos consumidores
e até de micro e pequenas empresas em atuar de forma digital,
on-line, comprando e vendendo
aquilo que precisam.
O principal problema deste
cenário é que ainda falta informação de qualidade em diversos
setores. Até mesmo no setor auto-

motivo, diversas empresas ainda
são reféns, por exemplo, de uma
atuação feita simplesmente pelo
telefone, o que gera atrasos e lentidão nos negócios e, consequentemente, prejuízo. Um problema
que poderia ser praticamente resolvido por meio de aplicativos
de negócios, e-commerce, dados
em nuvens, entre outras soluções.
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Para atuar neste cenário, com o
objetivo de minimizar e contornar
esse tipo de problema, a indústria
brasileira tem contado com empresas que oferecem ótimas soluções relacionadas à tecnologia
da informação.
Uma delas é a Topmotive
South America, empresa criada em
1994 na cidade de Bargteheide,
Alemanha, e que deu início às
suas atividades na América do
Sul em 2014. Um dos principais
diferenciais da Topmotive é que
ela se dedica essencialmente ao
mercado de reposição automotiva, trazendo soluções para a indústria e também para a oficina.
“Quando analisamos um pouco
mais a fundo o mercado de reposição de autopeças – especialmente o Independent Aftermarket
(IAM) brasileiro – a realidade é
um pouco diferente, ou, melhor
dizendo, ainda é mesma de uma
década atrás. Telefone, catálogos
desencontrados, informação desatualizada, estes termos parecem mais familiares ao mercado
IAM do que outros como dados
nas nuvens, streaming de dados,
e-commerce, analytics, tecnologia
das coisas, hubs”, avalia Paulo
Henrique Zen, gerente de Projeto
da Topmotive South America.
Zen explica que a indústria europeia criou um padrão para tratar suas informações já em 1994.
Esses dados ficam compilados e
podem ser integrados facilmente
a diferentes sistemas. Além disso, os europeus têm investido há
tempos em sistemas que conectam fornecedores e clientes de
forma eficiente. Tudo isso tem
sido essencial para que a indús-

tria europeia apareça de forma tão
consolidada no cenário mundial.
São essas soluções que a
Topmotive tem buscado trazer
para o mercado de reposição brasileiro. Ainda que esteja focada
neste segmento específico, a empresa procura oferecer diferentes
soluções para cada ente do setor.
“Para as indústrias, serviços
de tratamento e padronização
dos dados, catálogos on-line e
apps. Para distribuidores e varejistas, sistemas de vendas personalizados com as informações
atualizadas diretamente pela
indústria. Com uma simples conexão com o ERP o catálogo se
transforma em um sistema de
vendas onde a oficina mecânica
pode ter acesso às informações
e também a preços e disponibilidade, podendo finalizar a compra
ali mesmo”, explica Zen.
Atualmente, a Topmotive já
conta com mais de 600 catálogos
desenvolvidos e atende clientes
em mais de 30 países. São mais
de 20 milhões de acessos todos
os meses e aproximadamente R$
47 bilhões em vendas de peças
anualmente pelos sistemas da
empresa. Para se ter uma ideia,
são mais de 150 TB de dados processados por mês. Por se tratar de
um ambiente tão específico, Zen
faz questão de esclarecer dúvidas
frequentes que costumam surgir
entre os clientes.
“’Mas eu não quero deixar o
meu preço e estoque exposto
para todo mundo’, sem problemas, o acesso é restrito por usuário e senha, e, além disso, é possível informar diferentes preços
para cada cliente. ‘Mas eu tenho
várias filiais’, cada usuário pode

ser direcionado ao estoque de
uma filial específica. ‘E se o meu
cliente só pesquisar e não comprar?’, a Topmotive tem o sistema
TM Analytics que mostra o que,
como e onde foi pesquisado no
seu sistema. E caso haja alguma
pergunta um pouco mais complexa, a Topmotive tem um time
de 220 pessoas dedicadas a buscar a resposta. Programadores,
web designers, key accounts
e até mecânicos trabalham na
empresa para combinar conhecimentos de TI com reparação
automotiva”, completa.
Compreender tudo o que está
relacionado à área de Tecnologia
de Informação é, de fato, muito
difícil. Ainda que o assunto tenha se tornado mais familiar aos
ouvidos de todos, o assunto ainda é muito técnico para aqueles
que não detêm o conhecimento.
Dessa forma, contar com a expertise de quem já trabalha com o
tema pode ser muito importante
para as empresas que buscam se
diferenciar justamente diante de
clientes e fornecedores.
O investimento pode valer a
pena especialmente se, ao observar sua empresa, você já verificar
a necessidade de informatizar
alguns processos, de modernizar alguns sistemas. Importante
também olhar para a concorrência. Afinal, como seus principais
concorrentes têm lidado com a
questão da tecnologia e da informação? Sem se atentar a isso, a
probabilidade de sua empresa
“ficar para trás” é grande e aí o
investimento terá que ser ainda
maior para reverter a situação.
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Você é a nossa peça-chave

Perspectivas positivas
Setor de reposição automotiva vive expectativa para 2018
com a ampliação de veículos fora da garantia
De 2006 a 2012, o mercado
automotivo brasileiro viveu
o que pode ser considerada
uma época de ouro. Graças ao
crescimento da economia e da
renda média do cidadão, associadas ao incentivo do governo
do país, o brasileiro comprou
carro como nunca se vira antes.
Se em 2006 o número de
emplacamentos de veículos (exceto motos) foi de
1.927.318, em 2012 o índice
chegou a 3.801.808, o que representa um aumento de 97%.
Famílias inteiras foram às compras e adquiriram veículos novos sem grandes dificuldades,
impulsionando assim o mercado automotivo como um todo.
De lá para cá, no entanto,
o setor só presenciou quedas. A venda de veículos no-
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vos caiu consideravelmente,
acompanhando de perto a
deterioração da própria economia brasileira, com o país
imergindo em uma enorme
crise financeira e política.
Nem tudo nesse horizonte,
no entanto, são tempestades e
trovoadas. Para o setor de reposição automotiva, os anos
de 2018 e 2019 anunciam-se
como temporadas promissoras
para os negócios. Isso porque,
quem comprou veículos novos
na época de ouro do setor (ou
seja, muitos e muitos brasileiros), verá nos próximos anos o
fim da garantia de direito dos
veículos. Terão de recorrer,
portanto, às oficinas e ao setor
de reposição como um todo.
Os números positivos já começam a aparecer para quem

acompanha o setor de reposição de perto. De acordo com
dados divulgados pela consultoria A.T. Kearney, o envelhecimento da frota de veículos
no Brasil irá aumentar, consequentemente, a demanda de
autopeças no país. Com isso,
aponta a consultoria, o setor
de autopeças poderá experimentar um crescimento anual
de até 7% em seu lucro nos
próximos três anos.
O ano de 2017 já tem se
mostrado positivo ao setor,
com números que vêm agradando desde o início do ano.
Em janeiro, por exemplo, na
comparação com o mesmo mês
de 2016, houve alta de 14% no
faturamento líquido do setor
de autopeças, mas o desempenho apenas melhorou com
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o passar do ano. Levando em
consideração o período entre
janeiro e julho, 2017 registrou
aumento de 17% ante os primeiros sete meses de 2016.
O cenário, conforme exposto anteriormente, se explica
principalmente pela queda
nas vendas de veículos novos
e pela opção do brasileiro em
investir na manutenção do carro que já está em sua garagem.
Ou seja, o brasileiro percebeu
que já não conseguiria trocar
de carro como o fazia há poucos anos. Dessa forma, a solução passou a ser investir na
manutenção do próprio carro,
de modo a conservá-lo e evitar
qualquer deterioração em seu
valor de mercado.
A conclusão é de que o brasileiro está ficando mais tempo
com seu carro antes de pensar
em trocá-lo. Segundo informações do Sindirepa (Sindicato
da Indústria de Reparação
de Veículos e Acessórios do
Estado de São Paulo), a idade
média de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) aumentou entre 2015 e 2016 de 8 anos e 11
meses para 9 anos e 4 meses.
Trata-se do maior índice desde
2006, sendo que é necessário
considerar que o número deve
aumentar ainda mais nos próximos anos, já que a venda de
veículos novos não dá sinais
de melhora.
O estudo anual da frota circulante do Sindipeças
(Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes
para Veículos Automotores)
revelou que o Brasil conta atualmente com 42,9 milhões de

veículos. Destes, 34% têm até
cinco anos, enquanto quase
metade (49%) tem entre seis
e 10 anos.

toristas seguirão com a correta manutenção de seus carros
após estes deixarem o período
de garantia oficial.

“Como o motorista está
postergando a troca do usado pelo novo, a tendência é
que haja mais necessidade
de fazer manutenção. O ideal, para garantir segurança no
trânsito e economia, é cuidar
do carro de forma preventiva
e não esperar o problema aparecer”, avalia Elias Mufarej,
coordenador do GMA (Grupo
de Manutenção Automotiva)
e conselheiro do Sindipeças.

Também por este motivo, as entidades do setor de
reposição têm investido em
programas como o Carro 100%/
Caminhão 100%/Moto 100%, de
modo a incentivar que os motoristas pratiquem a manutenção em seus carros de forma
preventiva, antecipando potenciais problemas.

“A frota está envelhecendo
devido à queda na entrada
de veículos novos, por conta
da crise econômica. Com isso,
os motoristas e proprietários
precisam prestar mais atenção à manutenção”, completa
Mufarej. A idade média da frota brasileira de veículos passou a cair justamente em 2006,
quando aumentou consideravelmente a venda de veículos
novos. O índice chegou ao menor nível dos últimos 20 anos
em 2013, mas passou a subir
vertiginosamente nos anos
seguintes, acompanhando a
queda nas vendas de automóveis novos. A movimentação
combinada dos índices apenas
comprova as perspectivas de
bons resultados para o setor
de reposição.
Os próprios sindicatos ressaltam a importância da configuração de um programa de
inspeção veicular que tivesse
o objetivo de fiscalizar o estado da frota circulante. Isso
porque, sem fiscalização, não
é possível garantir que os mo-

Criado em 2008, justamente
no momento em que o setor
automotivo ampliava seus números, o programa visa conscientizar o motorista a respeito
da importância da manutenção
preventiva do veículo, justamente para garantir mais segurança no trânsito, redução
de emissão de poluentes e
consumo de combustível.
“O programa consiste em
diversas ações para sensibilizar o proprietário do veículo, divulgação na imprensa
com dicas de manutenção e
conteúdo e informação sobre
orientação para o motorista,
além de avaliações gratuitas”, destaca o GMA (Grupo
de Manutenção Automotiva),
criador do programa, do qual
fazem parte as seguintes entidades: Sindipeças, Andap
(Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças),
Sicap (Sindicato do Comércio
A t a c a d i s t a , I m p o r t a d o r,
Exportador e Distribuidor de
Peças, Rolamentos, Acessórios
e Componentes da Indústria
e para Veículos no Estado
de São Paulo), Sincopeças-SP (Sindicato do Comércio
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Varejista de Peças e Acessórios
para Veículos no Estado de São
Paulo) e Sindirepa Nacional.
Quando se observa alguns
cenários específicos, o desempenho do setor de autopeças é
ainda melhor neste ano de 2017.
Em São Paulo, por exemplo, o
setor registrou 20,2% de aumento em julho na comparação
com o mesmo período de 2016,
segundo dados da Pesquisa
Conjuntural do Comércio
Varejista da Fecomercio-SP
(Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo).
No caso de São Paulo, a expectativa do setor automotivo
diz respeito também aos benefícios que podem surgir a partir da possível aprovação do
Projeto de Lei 300/2017, que
prevê a volta da inspeção veicular na cidade. Em entrevista
ao jornal O Estado de S. Paulo, o
prefeito João Dória (PSDB) afirmou que pretende sancionar o
projeto até o final de 2018.
Ainda não há uma data definida para que a proposta seja
votada pelos vereadores, mas
o projeto tem apoio da maioria
dos políticos da Casa. Se aprovada, a proposta prevê multa para
os contribuintes que não realizarem a inspeção anual, o que
deverá fortalecer ainda mais a
ideia de que os paulistanos
devem preocupar-se cada vez
mais com a correta manutenção
de seus veículos. Fortalecendo,
consequentemente, o setor de
reposição automotiva.
Oportunidades para o setor
Com mais veículos nas ruas
brasileiras e mais pessoas deci-
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didas a investir na manutenção
de seus veículos, cabe ao setor de reposição aproveitar os
próximos anos para ampliar seu
mercado. Um dos pontos ainda
ignorado por boa parte dos empresários do setor é a presença
das marcas na internet.
Isso porque grande parte
das empresas ainda não consegue compreender a importância que o ambiente virtual tem
para futuros e possíveis negócios. O que ocorre atualmente
é que muitos consumidores,
por não conhecerem pessoalmente oficinas ou marcas em
que confiar plenamente, optam por buscar seus fornecedores na internet.
O próprio Sindirepa ressalta
a importância de manter atualizado um site com informações e apresentação dos serviços. Assim, o consumidor poderá acessar com facilidade e
de forma confiável tudo o que
anteriormente buscava apenas
nas ruas e através da indicação
de amigos e conhecidos.
Essencial, no entanto, é
levar a sério a estratégia de
atualizar suas informações e
sua imagem na internet. Isso
porque, pior do que não estar
na internet, é marcar presença
com um perfil desatualizado e
com informações imprecisas.
Portanto, não trate sua presença na internet e/ou nas redes sociais como algo trivial,
sem importância, que pode ser
feito por quem simplesmente
tiver tempo livre na empresa.
Pense em um profissional que
se dedique efetivamente a
esta atividade, buscando diversificar as postagens e publi-

cações, elaborando promoções
e ações que possam aproximar
a marca dos consumidores.
Os próximos anos prometem, de fato, ótimos resultados para o setor de reposição
automotiva. No entanto, de
forma óbvia, os resultados não
se farão sozinhos. As empresas do setor devem se esforçar para ampliar sua atuação,
aproximar-se dos consumidores e consolidar a identidade
da marca de forma geral.
Fato que também deve ser
destacado é que as autopeças brasileiras não têm ficado
restritas ao mercado brasileiro. Dados do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e
Serviços apontam que, entre
janeiro e setembro, as exportações brasileiras de autopeças chegaram a 180 mercados,
somando US$ 5,41 bilhões. O
resultado é 10,5% superior ao
mesmo período de 2016.
A Argentina é o principal
destino das peças brasileiras.
Do outro lado, é a China quem
agora ocupa o primeiro lugar no
ranking de importação de autopeças para o Brasil. Nos últimos anos, quem ocupava este
lugar eram os Estados Unidos
e a mudança apenas comprova
(caso ainda fosse necessário) a
importância dos chineses para
o mercado brasileiro.
As projeções são muito
positivas. Resta saber se as
expectativas do setor automotivo serão, de fato, comprovadas nos próximos anos ou
se a venda de veículos novos
sofrerá alguma reviravolta.

EVOLUA
COM

MAIS
APOIO

Carlos Júlio

Como inspirar pessoas em tempos de crise?

G

randes conquistas raramente são resultado de esforço solitário. O corajoso rei
Leônidas, no embate das Termópilas; o
ousado Almirante Nelson, na Batalha de Trafalgar;
o explorador Shackleton, na Antártica; e o consciencioso comandante Jim Lovell, da Apolo 13, inspiraram seus liderados e somaram talentos para realizar
suas façanhas.
É interessante notar que os mais interessantes
casos de construção de sinergias expõem justamente situações de dificuldade, carência e até mesmo
de desespero.
Não é diferente nas empresas. Em tempos de
crise, os melhores líderes mobilizam, engajam e
geram comprometimento.
A realidade das organizações, no entanto, mostra
que o desafio é complexo. De acordo com pesquisa
Gallup, divulgada no início do ano passado, apenas 32% dos trabalhadores norte-americanos eram
engajados. No mundo, eram apenas 13% do total.
Qual o conceito aqui analisado? Colaboradores
engajados conhecem a missão da empresa, exibem
entusiasmo na realização de suas tarefas e colaboram ativamente para que a corporação atinja
seus objetivos.
A ausência de engajamento quase nunca equivale a uma postura hostil ou sabotadora. Os não
engajados, em geral, fazem apenas o mínimo requerido para manter seus empregos. São menos
vigilantes, pouco empenhados em ações inovadoras
e, durante a jornada laboral, pensam (muito) menos
em suas atividades profissionais do que em seus
projetos pessoais.
A situação piora durante as crises, internas ou
externas. Mesmo em empresas caracterizadas por
uma sólida cultura organizacional, o moral da tropa
pode reduzir-se rapidamente.
Se há uma mudança drástica, como em uma fusão, ou uma queda expressiva nas vendas, as pessoas frequentemente cedem à ansiedade. Temem
perder o emprego ou ver a carreira estagnada. Logo,
estão pensando muito mais no sustento futuro do
que na arte solicitada pelo cliente, na tabulação
da pesquisa de consumo ou no relatório exigido
pelos acionistas.
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Nessas situações, muita gente já tem o coração
e a alma na rua. Mentalmente, repassam os contatos para os quais eventualmente pedirão emprego. Se há missões importantes, tendem a esquivar
das maiores responsabilidades: “Trabalho aqui das
nove às seis, e acabou”.
Reiner Lomb, presidente da BoomerangCoach,
empresa norte-americana especializada em carreiras, liderança e desenvolvimento de equipes,
costuma dizer que a falta de engajamento afeta a
produtividade, compromete a qualidade, reduz o
grau de satisfação do cliente e, por fim, diminui a
receita e a lucratividade.
Os desengajados e angustiados, segundo ele,
tendem a adoecer mais frequentemente, elevam
os custos dos sistemas de saúde e, por fim, fazem
girar mais lentamente a roda da economia.
Na opinião de Reiner, porém, não são apenas
as crises que afetam o ânimo dos colaboradores.
Segundo ele, o fenômeno tem origem, também, na
visão que privilegia elementos de motivação extrínseca, como salários graúdos e bônus.
Eles podem manter as pessoas no emprego
e garantir que realizem suas tarefas rotineiras,
mas não as tornam parceiras fiéis e apaixonadas
do empreendimento.
Segundo o especialista, é preciso olhar novamente para a Pirâmide de Maslow e constituir um
modelo de gestão que ofereça motivadores intrínsecos para as pessoas. Os melhores colaboradores
crescem “com” a companhia e não “para” ela. Eles
sabem que suas contribuições são significativas,
têm ciência de que fazem a diferença e enxergam
a empresa como lugar da autorrealização.
Heidi Reeder, professora na Boise State
University e autora do livro Commit To Win, explica que o comprometimento difere da obrigação.
A pessoa realmente comprometida, segundo ela,
está psicologicamente ligada a um projeto que julga
relevante e que molda sua vida.
Como, então, inspirar, engajar e gerar comprometimento? Com base em décadas de experiência
no mundo corporativo, ouso uma lista de sugestões:
1) Defina claramente quais são as metas do seu
negócio. Mais do que isso: elucide o porquê da
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existência da empresa. Quando buscar colaboradores, não pense somente em competências técnicas.
Busque pessoas realmente dispostas a viver seu
sonho realizador.

que a famosa “rádio peão” se instale na empresa.
O rumor, o boato e o burburinho normalmente espalham as falsas notícias, frequentemente as piores
e mais danosas.

2) Princípios éticos são inegociáveis. Estabeleça,
pois, uma cultura baseada em valores. Ela será sua
escora em momentos de instabilidade.

6) Há uma crise? Explique o que a empresa está
fazendo para se precaver ou para superar as adversidades. As pessoas buscam enxergar a luz no fim
do túnel. Se há uma rota definida e uma relação de
confiança, os colaboradores vão ajudá-lo na jornada.

3) Permita que as pessoas gerem significado e
relevância para o que fazem. Valorize as grandes e
pequenas façanhas de seu grupo.
4) Mesmo com todas as limitações, trabalhe para
que cada colaborador se aproxime da autorrealização. Ele pode terminar esse processo em outro tempo e lugar. No entanto, colabore nessa construção.
5) Você não precisa divulgar informações estratégicas, mas seja o emissor preferencial na comunicação interna. Seja direto e transparente. Evite

7) Ouça seus colaboradores, avalie suas sugestões, compartilhe o conhecimento e difunda as experiências de superação.
Não importa se a organização enfrenta uma turbulência ou se voa em céu de brigadeiro. É sempre
hora de inspirar.
Afinal, a teoria, na prática, funciona!

Carlos Júlio é professor, palestrante, empresário e escritor.
Leia mais artigos do Magia da Gestão. Siga @profcarlosjulio no twitter e seja fã no Facebook.
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Números do Setor

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Em outubro, o licenciamento de autoveículos novos nacionais registrou alta de quase 2% em relação ao mês
anterior. Na comparação com o mesmo período de 2016, entretanto, o aumento é mais significativo: 29,7%. No
acumulado do ano o resultado também é positivo, com variação de quase 13% na comparação com os primeiros
10 meses de 2016. Ainda que praticamente todos os segmentos tenham apresentado resultado positivo, os caminhões lideraram o cenário de alta verificado em outubro. No acumulado de 2017, no entanto, o segmento de
caminhões registra queda em praticamente todos os grupos de avaliação.
2017
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

OUT
A

SET
B

JAN-OUT
C

OUT
D

JAN-OUT
E

A/B

A/D

C/E

181.920

178.894

1.626.085

140.245

1.440.381

1,7

29,7

12,9

Veículos leves

176.142

173.634

1.577.658

136.340

1.389.695

1,4

29,2

13,5

Automóveis

153.343

154.154

1.380.528

118.695

1.198.974

-0,5

29,2

15,1

22.799

19.480

197.130

19.645

190.721

17,0

29,2

3,4

4.892

4.395

38.979

3.332

40.808

11,3

47,3

-4,5

163

146

1.428

151

1.647

11,6

7,9

-13,3

1.058

966

9.131

937

11.013

9,5

12,9

-17,1

446

328

3.391

304

3.528

36,0

46,7

-3,9

Semipesados

1.251

1.231

10.535

1.092

12.082

1,6

14,6

-12,8

Pesados

1.974

1.724

14.494

838

12.538

14,5

135,6

15,6

886

865

9.448

583

9.878

2,4

52,0

-4,4

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

Ônibus

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

178,9

181,9

178,9

181,9

Fonte: Renavam/Denatran.
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2016

1.626,1

Co-located zone
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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
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Em relação à produção de autoveículos montados, a variação mensal entre outubro e setembro de 2017 também
é positiva: 5,3%. Neste cenário, entretanto, o segmento de veículos leves é o responsável pelo maior crescimento
do período. Interessante notar ainda o enorme aumento nos números do segmento de caminhões na comparação
com o mês de outubro de 2016. Os caminhões médios, por exemplo, tiveram alta superior a 200% no período. Os
números evidenciam o bom momento da produção de caminhões, que também registram aumento no cenário
que leva em consideração o acumulado de janeiro a outubro.
2017
Unidades

2016

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

OUT
A

SET
B

JAN/OUT
C

OUT
D

JAN/OUT
E

A/B

A/D

C/E

249.932

237.248

2.236.890

175.710

1.740.195

5,3

42,2

28,5

Veículos leves

240.163

227.962

2.151.922

169.421

1.673.041

5,4

41,8

28,6

Automóveis

208.903

202.332

1.879.793

150.088

1.430.674

3,2

39,2

31,4

31.260

25.630

272.129

19.333

242.367

22,0

61,7

12,3

8.241

7.599

67.285

4.635

51.018

8,4

77,8

31,9

179

227

2.103

148

2.018

-21,1

20,9

4,2

2.136

1.457

13.886

1.532

13.977

46,6

39,4

-0,7

429

655

5.498

135

2.953

-34,5

217,8

86,2

Semipesados

2.116

1.972

19.739

1.389

14.574

7,3

52,3

35,4

Pesados

3.381

3.288

26.059

1.431

17.496

2,8

136,3

48,9

Ônibus (Chassis)

1.528

1.687

17.683

1.654

16.136

-9,4

-7,6

9,6

327

273

4.069

184

3.934

19,8

77,7

3,4

1.201

1.414

13.614

1.470

12.202

-15,1

-18,3

11,6

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

Rodoviário
Urbano

Mil
unid.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

2014

237,3

281,6

272,8

277,1

281,4

215,9

252,7

264,6

300,8

293,3

264,8

204,0

3.146,4

2015

205,3

206,4

255,9

220,3

213,8

188,2

224,1

217,8

174,6

205,1

175,1

142,8

2.429,4

2016

148,7

144,2

198,8

171,5

177,2

184,5

190,6

178,7

170,3

175,7

216,3

200,9

2.157,4

2017

174,1

200,4

235,4

189,5

237,1

212,3

224,8

260,3

237,2

249,9

2.236,9

Fonte: Renavam/Denatran.

34

Sebrae

Mindfulness: o segredo para manter
um time mais focado e produtivo

freepik.com

Seus pensamentos interferem no ambiente que você está. Antes de entrar na próxima
reunião preocupado com algo que ficou do lado de fora, conheça o mindfulness.

P

or que será que as reuniões sempre são as
vilãs e todo mundo as considera uma perda
de tempo? Por que será que o tão desejado foco
é muito difícil de se conseguir e manter? Como
podemos melhorar nossa produtividade no trabalho apenas ampliando nossa capacidade de observação? Há uma maneira de nossos problemas
extraprofissionais interferirem menos no nosso
ambiente de trabalho?
Essas questões são recorrentes no nosso dia a
dia profissional. Chade-Meng Tan, engenheiro do
Google, criou uma técnica para melhorar a qualidade da atenção das pessoas que deu origem ao
livro Search Inside Yourself. Desde então, centenas de profissionais do Google passaram a ser
treinados nessa técnica, que hoje se expandiu
para outras empresas.
Na verdade, tudo se refere à metodologia de ajudar a pessoa a identificar seus estados emocionais
e, a partir disso, não se tornar refém, mas “senhora”
dos seus estados mentais.
Hoje, no mundo todo, vive-se um dilema de
como crescer a produtividade no trabalho, e ao
mesmo tempo respeitar as individualidades e as
necessidades de vida e lazer dos colaboradores. A
técnica desenvolvida no Google ajudou em muito
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as pessoas a participarem da jornada de trabalho,
percebendo seu estado mental.
Imagine, por exemplo, que você tem uma reunião
marcada com o time de lideranças da sua empresa. Nesse dia, você está muito preocupado com a
sua filha que não está indo bem na escola. Essa
preocupação afeta diretamente o jeito como você
se relaciona na reunião. Imagine que um dos seus
funcionários também entra na reunião contaminado
pelo ciúme doentio que está sentindo da mulher.
No final das contas, temos duas pessoas com estados mentais bem alterados, e agindo não de acordo
com suas verdades pessoais, mas de acordo com
os efeitos provocados por esses estados mentais.
Nesse caso, teríamos um preocupado com a filha
conversando com um ciumento. E o assunto da reunião em si ficaria completamente contaminado por
esses estados mentais.
É assim que funciona a técnica de Chade-Meng
Tan, que para outros dá-se o nome de mindfulness,
traduzido como “atenção plena”.
A ideia é que, voltando sua mente para o presente, você sai da “contaminação” dos seus estados
mentais desmobilizadores, e volta para o que deve
ser feito naquele momento.

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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No caso, o foco na reunião de trabalho.
Cria-se um certo distanciamento de você para
com seus pensamentos. Você se torna o observador,
e assim não se identifica com os estados mentais
que não contribuem para o momento. O mais importante de tudo é que isso não se consegue apenas
lendo o livro, ou num seminário de fim de semana.
Exige prática constante, para que a técnica vire
um modo de viver.
No dia a dia, isso promove uma evolução na
qualidade do ambiente de trabalho, na sua função
como líder e na produtividade, pois pessoas mais
equilibradas trabalham melhor, dispensam energia
com o que realmente importa, e não com o que seus
impulsos internos a levam a fazer.
É fundamental que o líder da empresa entenda e
evolua nesses conceitos, pois nada pior que o líder
estar contaminado de pensamentos inconstantes.
Isso irá gerar uma insegurança na equipe e falta de
senso de objetividade. É por isso que, nos fóruns
mais avançados sobre liderança, o principal mantra
é que a qualidade do estado mental do líder é que
diferencia a boa liderança.
Portanto, vamos ficar atentos ao que passa
na nossa cabeça. Pois se isso contaminar nossas
ações, estaremos sendo reféns dos nossos pensamentos, e, assim, toda a empresa padece. Preste
atenção nos seus pensamentos. Sua empresa e
seu time vão agradecer.
Já que estamos falando de maneiras de melhorar
ambiente e produtividade, vamos explorar ainda
mais o assunto, agora olhando para os funcionários
que trabalham com você. Muitas empresas buscam
cursos e mais cursos para capacitar seus colaboradores. Penso que os cursos como capacitadores são
muito bons, mas para evoluir para uma cultura de
positividade e performance, tenho minhas dúvidas,
pois o curso é algo de tiro rápido que abre a cabeça
do colaborador, mas não o faz incorporar no dia a dia
novos conceitos de forma mais permanente.

Vou dar um exemplo do que digo. Certa vez, fui a
um restaurante e fiquei muito impressionado com a

qualidade do atendimento. Chamei o garçom e pedi
a “fórmula para aquele serviço todo”.
– Senhor, aqui todo dia eu levo a caixinha para
casa. A caixinha paga a minha condução, e ainda
sobra, repito: todo dia. Além disso, diariamente o
gerente junta toda a equipe, antes de abrirmos para
o almoço e para o jantar, repassa todos os pontos
importantes no atendimento e nos diz o que deve
ser melhorado em relação à refeição anterior.
Ou seja, podemos traduzir a fala do garçom em
dois elementos: recompensa condizente com sua
atuação no dia e treinamento contínuo. Este sim é
um jeito que, acredito, move as organizações para
além do “eu falo”, mas “não faço”.
Outro ponto importante na evolução de uma cultura feliz e produtiva, acredito que seja praticar o
“ouvir” por parte da liderança. Durante toda minha
carreira aprendi que o que mais motiva as pessoas
é o senso de ser ouvido, fazer parte, ter voz ativa
nas organizações. Nada mais recompensador para
o colaborador do que ir para casa todo dia sentindo
que faz parte do todo, está superbem inserido no
grupo social, que é a empresa, e que suas opiniões
têm valor. E isso só pode ser conseguido com um
“ouvir” genuíno e constante por parte dos líderes.
Ainda na linha das boas práticas de liderança,
não nos esqueçamos da máxima “walk as you talk”.
O exemplo ainda é uma das melhores maneiras de
fazer a cultura evoluir. Lembra como seu filho aprende? Olhando para o que você faz, e não apenas ouvindo o que você fala.
No fazer, aparece a “verdade verdadeira”, no falar, a chance de “fake speachs” é enorme. E isso é
fatal para uma cultura empresarial.
Resumindo, vamos prestar atenção nos nossos
estados mentais, recompensar a equipe de acordo
com seu desempenho, praticar a conversa diária
para melhorias constantes, ouvir, ouvir, ouvir, e ser
totalmente coerente no que você fala e faz.
Acho que já temos um bom começo para a tão
desejada cultura feliz e produtiva.

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

Auto Americano S/A
São Paulo - SP
11 2189-4000

Car-Central de Autopeças e
Rolamentos Ltda. (Roles)
São Paulo - SP
11 2168-6000

Auto Peças Ltda.

Auto Cidade Produtos
Automotivos Ltda.
Belo Horizonte - MG
31 3419-3000

CHG Automotiva Ltda.
Campinas - SP
19 3729-6500

Compel Distribuidora

Auto Norte Ltda.
Recife - PE
81 2125-2000
B

B.A.P. Automotiva Ltda. (Barros)
Mogi Mirim - SP
19 3805-7200
Bodipasa Bombas Diesel
Paulista Ltda.
São Paulo - SP
11 3526-3000
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Associados Andap
Distribuidores

Cobra Rolamentos e
Autopeças Ltda.
São Paulo - SP
11 5033-6400
Comando Auto Peças Ltda.
Núcleo Bandeirante - DF
61 3212-2020

São Paulo - SP
11 3612-4000

e Comércio de Auto
Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 3572-3000
Cummins Vendas Serviços de
Motores e Geradores
São Paulo - SP

Comdip Comercial
Distribuidora de Peças Ltda.
Rio de Janeiro - RJ
21 2121-0020

11 2106-9800

Comercial Automotiva
Ltda. (DPK)
Campinas - SP
19 3728-8100

S/A (Sama)

D

Distribuidora Automotiva
São Paulo - SP
11 3155-7010
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Eletropar Autopeças Ltda.
Curitiba - PR
41 2106-8000
Embrepar Distribuidora de
Peças Ltda.
Curitiba - PR
41 3371-1000
F

Fortbras Participações S. A.
São Paulo - SP
11 4501-1800
G

G & B Auto Peças
Alternativas Ltda.
Guarulhos - SP
11 3527-9961
Gazzoni Distribuidora de
Peças Ltda.
Campo Grande - MS
67 3322-9500
Geral Parts Comércio de
Peças e Abrasivos Ltda.
São Paulo - SP
11 2131-3299
I

Internacional Peças Ltda.
Belo Horizonte - MG
31 2125-1000
Isapa Importação e Comércio
Ltda
São Paulo - SP
11-2823-6500
K

Koga Koga Cia. Ltda.
São Paulo - SP
11 2020-1000
L

Luporini Distribuidora de Auto
Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 2105-5000

Medauto Mercado Distrib.
de Auto Peças Ltda.
Barueri - SP

PPL Distribuidora de
Peças Ltda.
Goiânia - GO
62 3272-2050

11 4199-7122

R

Melo Distribuidora de
Peças Ltda.

Real Moto Peças Ltda.
Uberlândia - MG
34 3239-6600

Manaus - AM

Rede Ancora Brasil

92 2121-4000

Curitiba - PR
O

Odapel-Distribuidora de Auto
Peças Ltda.

41 3149-2999
Rochester Distribuidora de
Auto Peças S/A

São Paulo - SP

São Paulo - SP

11 3767-2700

11 2167-5300
P

Rufato Imp. e Distribuidora de

Pacaembu Autopeças Ltda.

Peças e Acessórios Ltda.

São Paulo - SP

São Paulo - SP

11 3618-5800

11 2024-7800
S

Pellegrino Distribuidora de
Autopeças Ltda.

Scherer S/A

São Paulo - SP

Florianópolis - SC

11 2171-7905
Pemaza Amazônia S/A
Manaus - AM
92 3616-4950
Platinum Ltda.
São Paulo - SP
11 3665-4000

48 3248-1115
SK Automotive S/A Distribuidora de Autopeças
São Paulo - SP
11 3616-0622
Soccol, Barbieri & Cia. Ltda.
Erechim - RS
54 3520-9500

Polipeças Com. Imp. e

T

Representações Ltda.

TVH Dinâmica Peças Ltda.

Goiânia - GO

Vinhedo - SP

62 4006-2500

19 3045-4250
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Affinia Automotiva Ltda.
Osasco - SP
11 3602-8000
Alka3 Indústria de
Autopeças Ltda.
Osasco - SP
11 3604-8855
B

BorgWarner Emissions
Systems Ltda.
Piracicaba - SP
19 429 9002
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Associados Andap
Fabricantes
D

Cerâmica e Velas de Ignição
NGK do Brasil Ltda.
Mogi Das Cruzes - SP
11 4793-8265

Dayco Power Transmission
Ltda.
São Paulo - SP
11 3146-4770

Cinpal - Cia. Industrial de
Peças para Automóveis
Taboão Da Serra - SP
11 2186-3700

Driveway Ind. Bras. Auto
Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 2331-1788

Continental Brasil Indústria
Automotiva Ltda.
Barueri - SP
11 4166-5000

Durametal S/A
Maracanaú - CE
85 299-2222
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Eletromecânica Dyna S/A
Guarulhos - SP
11 6423-2100
Elring Klinger do Brasil Ltda.
Piracicaba - SP
19 3124-9000
F

M

Magneti Marelli Cofap
Autopeças S/A
Mauá - SP
11 2144-1886
Mahle Metal Leve S/A
Limeira - SP
19 3404-7700

Fras-Le S/A
Caxias Do Sul - RS
54 209-1955

MANN+HUMMEL Brasil Ltda.
Indaiatuba - SP
19 3894-9400

Freudenberg Nok
Componentes Brasil Ltda.
Diadema - SP
11 4072-8000

Meritor do Brasil Sistemas
Automotivos Ltda.
Osasco - SP
11 3684-6931

G

Gates do Brasil Ind. Com.
Ltda.
São Paulo - SP
11 3848-8122
I

Indústrias Arteb S/A
Diadema - SP
11 4341-9999
K

Modine do Brasil Sistemas
Térmicos Ltda.
Guarulhos - SP
11 6487-1800
MTE-Thomson Indústria e
Comércio Ltda.
São Bernardo do Campo - SP
11 4393-4343
N

Knorr Bremse Sistemas para
Veículos Comerciais Brasil
Ltda.
São Paulo - SP
11 5681-1201

NSK do Brasil Ltda.
Suzano - SP
11 3141-3740

KSPG Automotive Brazil Ltda.
Nova Odessa - SP
19 3466-9366

Robert Bosch Ltda.
Campinas - SP
19 3745-1954

L

Lumileds Iluminação Brasil
Ltda (PHILIPS)
São Paulo - SP
11 2529-0600

R

S

Sabó Indústria e Comércio de
Auto Peças Ltda.
São Paulo - SP
11 2174-5632

Schaeffler Brasil Ltda.
Sorocaba - SP
15 3335-1630
SKF do Brasil Ltda.
Cajamar - SP
11 7898-8630
Sofape Fabricante de
Filtros Ltda.
Guarulhos - SP
11 2145-5700
Sogefi Filtration do Brasil
Ltda.
Jarinú - SP
11 3182-0378
T

Tenneco Automotive Brasil
Ltda.
Cotia - SP
11 4615-5500
Timken do Brasil Comercial
Importadora Ltda.
São Paulo - SP
11 5187-9200
TMD Friction do Brasil S/A
Indaiatuba - SP
19 3894-9733
V

Vetore Indústria e Comércio
de Autopeças Ltda.
Quatro Barras - PR
41 3672-3939
W

Wabco Centro de
Distribuição de Peças
Automotivas Ltda.
Campinas - SP
19 3864-4703
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Jerônimo Mendes

freepik.com

Qual é o seu negócio?

O

preço ajuda e a marca também, entretanto,
se você não souber exatamente o que o
cliente deseja, e ele geralmente não sabe, não
há preço nem marca que dê jeito.
Um modelo de negócio começa pela definição de quatro perguntas básicas, uma do
Michael Porter, o pai da estratégia, e outras
três do Peter Drucker, o grande guru maior da
administração moderna:
•Em que negócio você está? (PD)
•Qual é o seu público-alvo? (PD)
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•O que você realmente vende? (PD)
•Qual é o seu diferencial competitivo? (MP)
Outras questões são importantes, mas se
você não tiver as respostas muito claras para
as quatro questões acima, o posicionamento do
seu produto ou serviço na mente do potencial
consumidor será praticamente nulo.
Vamos nos ater à questão principal: o que
você realmente vende? Selecione três ou quatro coisas importantes que você possui e facilitam bastante a sua vida, além de torná-la

mais prazerosa. Não estamos falando de bens
materiais ou de valores, mas de facilidades.
No meu caso, escolhi um notebook, um celular, um automóvel e uma cama confortável.
Eu comprei tudo isso com um único objetivo:
tornar a minha vida mais fácil. Mas este não é
o ponto principal.
Algumas pessoas compram preço, outras
compras facilidades, marcas, histórias e assim
por diante, portanto, o que você realmente
vende tem a ver com necessidade, aplicabilidade, poder de compra e filosofia de vida do
consumidor final. Exemplo prático: aquisição
de um computador.
Necessidade
– Eu preciso de um computador (qualquer um).
Aplicabilidade
– Eu preciso de um computador robusto para
rodar AutoCad.
Poder de compra
– Eu preciso um computador robusto, bonito e
com design avançado.
Filosofia de vida
– Eu acho legal um computador, mas posso viver sem ele.
Agora, vamos transportar tudo isso para dentro das questões mencionadas no início do texto:
Em que negócio você está? Fabricação, comercialização, distribuição ou locação de computadores para uso pessoal ou corporativo. Dá
para segmentar ainda mais isso, o importante
é ser claro.
Qual é o seu público-alvo? Usuários de computador, classes A, B, C, D ou E, pessoas com
interesse por tecnologia e assim por diante. Dá
para ir mais além.
Qual é o seu diferencial competitivo?
Design avançado, processador de última ge-

Divulgação
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Jerônimo Mendes é administrador,
coach, escritor, professor e palestrante
com mais de 35 anos de experiência
profissional em empresas de médio
e grande portes, especialista em
Empreendedorismo, Coaching, Gestão
de Carreira e Negócios.

ração, assistência técnica em casa, conectividade com as principais redes sociais, bateria
para doze horas etc. Poderíamos brincar com
isso o dia todo.
Questão principal: o que você realmente vende? Se você pensa que vende apenas
computadores ou notebooks, talvez você
sobreviva e ganhe dinheiro, mas nunca vai
encantar o consumidor.
Na prática, o cliente quer visual, comodidade, cordialidade, facilidade, relacionamento,
rapidez, eficiência, atendimento diferenciado,
tudo isso e mais um pouco. O preço ajuda e a
marca também, entretanto, se você não souber exatamente o que o cliente deseja, e ele
geralmente não sabe, não há preço nem marca
que dê jeito.
Por fim, lembre-se, organizar festas de casamento é apenas um termo técnico, pois, o que
o cliente quer na verdade é realizar um grande
sonho sem ter que se preocupar com nada.
Pense nisso e empreenda mais e melhor!
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FLASH

ARTEB ANUNCIA NOVO GERENTE DE VENDAS &
MARKETING COM FOCO NO AFTERMARKET

A

Arteb anunciou um novo capítulo em seu plano de reorganização da área comercial. A empresa comunica
a contratação de Emerson Brasil como seu novo gerente
de Vendas e Marketing com foco no aftermarket. Brasil tem
mais de 20 anos de experiência no mercado de reposição
e acumula conhecimento técnico-comercial adquirido em
passagens por grandes multinacionais. Neste novo desafio,
Brasil tem o objetivo de ampliar a participação da Arteb no
segmento de reposição.
“Com a qualidade e tecnologia de nossos produtos, estamos prontos para aumentar a presença no mercado de
reposição até o final de 2018. Esse desafio engloba o posicionamento de nossa estratégia através da ampliação de
serviços e o reforço do laço de relacionamento com nossos
clientes e parceiros”, afirmou Brasil, que ficará sediado na
planta de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

CAMPANHA TRW ORIGINAIS DE VERDADE GANHA
POPULARIDADE NO FESTIVAL AUTOVISION

A

A ZF Aftermarket destacou sua campanha TRW Originais
de Verdade, que foi premiada com dois OttoCar durante
o AutoVision, festival internacional de filmes corporativos,
comerciais, programas de TV, sites, bem como produções interativas e multimídia da indústria automotiva da Alemanha.
Na narrativa, que conta com dois anos e seis milhões de
visualizações on-line, a empresa explica como, de forma coletiva, transfere seus talentos individuais para demonstrar as
tecnologias da TRW em peças para sistemas de freio, direção
e suspensão.
Para Ben Smart, Head of Global Marketing, Communication
and Pricing da ZF Aftermarket, a campanha explicou que “as
diferentes personalidades das marcas da ZF Aftermarket não
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apenas refletem capacidades tecnológicas e de engenharia do
Grupo, mas também permitem que o mercado compreenda
as qualidades que estão no coração do negócio”. Após ter tido
sucesso comprovado na Europa, a campanha foi lançada em
toda a América do Norte, no Brasil e na região da Ásia-Pacífico.
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REDE PITSTOP FIRMA PARCERIA COM A MASTRA
ESCAPAMENTOS

A

Rede PitStop anunciou que a Mastra Escapamentos
agora faz parte do time de fabricantes parceiros na
plataforma Negócios em Rede. Dessa forma, a Mastra passa a oferecer seus produtos para os mais de mil membros
da rede espalhados em mais de 420 cidades do Brasil. Uma
das principais referências na fabricação de sistemas de
exaustão na América Latina, a Mastra é parte da estratégia
da Rede PitStop para fortalecer o relacionamento com os
principais fabricantes do mercado de reposição brasileiro,
levando melhores condições e benefícios aos seus membros na hora de adquirir produtos. Atualmente, a Mastra
Escapamentos tem mais de 2.000 itens de escapamentos
para as linhas leves e pesados, conversores catalíticos,
flexíveis e acessórios para sistema de exaustão.
“A Mastra Escapamentos, com seus 50 anos de história,
é uma referência em peças para sistemas de exaustão.
Nosso foco é fazer com que os nossos membros tenham

acesso ao que há de melhor no mercado, o que refletirá
diretamente na sua relação com o consumidor final e,
claro, no crescimento dos negócios”, afirma o diretor de
Rede PitStop, Paulo Fabiano.

NAKATA LANÇA TERMINAIS DE DIREÇÃO PARA
VEÍCULOS FIAT, HONDA, NISSAN E JEEP

A

Nakata ampliou seu portfólio de produtos para o mercado de reposição e anunciou o lançamento de terminais
de direção para diversos modelos das marcas Fiat, Honda,
Nissan e Jeep. O terminal de direção é um componente no
sistema de direção do veículo e sua função é interligar a articulação axial com a roda, permitindo movimentos circulares.
Os componentes N 99245 e N 99246 atendem o veículo
Honda HR-V (01/15 a 12/17) dianteiro esquerdo e direito,
respectivamente. Já o item N 99248 e N 99249 são dirigidos aos modelos Fiat Toro (01/17 a 12/18) dianteiro direito
e esquerdo; Jeep Compass (01/17 a 12/18) dianteiro direito e esquerdo, e Jeep Renegade (01/15 a 12/17) dianteiro
direito e esquerdo.
Para a Nissan, a fabricante apresenta as peças com códigos N
99238 e N 99239 para o veículo Sentra (01/07 a 12/17) dian-

teiro direito e esquerdo, respectivamente; N 99240 e N 99241
para o Tiida (01/08 a 12/13) dianteiro direito e esquerdo; N
99234 para o Nissan March e Versa (01/11 a 12/17) dianteiro
direito; N 99235 para o Nissan March e Versa (01/11 a 12/17)
dianteiro esquerdo; N 99236 para o Nissan Grand Livina e
Livina (01/09 a 12/17) dianteiro direito, e N 99237 para Grand
Livina e Livina (01/09 a 12/17) dianteiro esquerdo.
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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.

