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Rodrigo Carneiro, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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o O ano inicia com muitas expectativas que giram em torno 

da política brasileira e que podem mudar o rumo do País. 

Esperamos seguir uma rota mais promissora! Ainda que a 

economia tenha mostrado melhora, outro ponto de atenção 

éo impacto do rebaixamento da nota do País pela agência 

de classificação de risco Standard &Poor’s, assunto que 

abordamos em matéria sobre economia. 

Falando do setor automotivo, a matéria de capa traz um 

panorama da situação atual do setor automotivo brasileiro, 

mostrando recuperação nas vendas de veículos novos, mas 

a instabilidade política ainda gera insegurança para novos 

investimentos. Também há dificuldade para aprovação do 

Rota 2030. 

Contudo, o mercado de reposição segue estável, estimulado 

pela demanda da frota de veículos em circulação e que 

começarão a frequentar as oficinas independentes este ano.

Na seção Entrevista, falo um pouco dos planos que a nova 

diretoria tem para a Andap e a visão de mercado. Posso 

adiantar que a prioridade de trabalho é promover discussão 

sobre o mercado, apresentar soluções e ampliar os serviços 

oferecidos aos associados. Para isso, conto com a participação 

efetiva de todos que atuam no setor de distribuição, inclusive 

fabricantes, visando o desenvolvimento do mercado. 

A sua colaboração com sugestões e críticas sobre o papel da 

Andap e o serviço que a entidade oferece aos associados é 

sempre muito bem-vinda. 

Participe!

MERCADO DE NOVOS REAGE E  
REPOSIÇÃO MANTÉM BOM RITMO
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Rodrigo Carneiro 
tomou posse da 

presidência da Andap 
(Associação Nacional 
dos Distribuidores de 

Autopeças) e concedeu 
entrevista exclusiva 

à revista Mercado 
Automotivo. Para 
o dirigente, o setor 

automotivo brasileiro 
não deve ser pessimista, 

especialmente quando 
se leva em consideração 
o potencial de negócios 

que o País atravessa 
neste momento. Confira 

a seguir a íntegra da 
entrevista.

NOVIDADES NA ANDAP

ENTREVISTA 
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Revista Mercado Automotivo – 
O senhor acaba de tomar pos-
se da presidência da Andap. 
Quais são seus principais de-
safios no cargo?

Rodrigo Carneiro – Acordamos 
em Diretoria que este próximo 
ciclo deverá estar sustentado 
por três pilares: Relações Insti-
tucionais, Desenvolvimento de 
Mercado e Aprimoramento e 
Ampliação de Serviços.

RMA – O senhor já atuava na 
vice-presidência da institui-
ção. Quais deverão ser as 
principais mudanças que en-
frentará com essa alteração 
de cargo?

RC – Como diria um antigo per-
sonagem da televisão brasilei-
ra: “vice é vice”. Brincadeiras a 
parte, sempre tivemos uma ges-
tão colegiada que, como todo 
colegiado, tem seus aspectos 
positivos e negativos. Nesta úl-
tima gestão do presidente Re-
nato Giannini, aliás de enorme 
transparência e organização dig-
nos de elogio, nos obrigamos a 
trabalhar intensamente ques-
tões fiscais e administrativas. 
Agora, na função de presiden-
te, vou buscar continuar com a 
mesma transparência, mas fo-
cando temas mercadológicos 
(se os governos deixarem...).

RMA – Qual a importância 
desse cargo em sua carreira? 
Como avalia esse desafio?

RC – Construí uma carreira mui-
to bonita nos mercados Finan-

ceiro e Automotivo. São mais 
de 43 anos em quatro diferentes 
empresas, o que resultou em 
um aprendizado fantástico. Nes-
te nosso mercado tive a honra e 
o enorme privilégio de perma-
necer no Grupo Comolatti por 
mais de 20 anos e agora como 
CEO de uma empresa com a 
história da Barros (Barros Auto-
peças) me sinto recompensado. 
Assumir a presidência de uma 
instituição como a Andap é o 
reconhecimento maior de toda 
a Distribuição de Autopeças do 
País, formada por empresas de 
um valor incontestável.

RMA – Qual a expectativa da 
Andap para a economia brasi-
leira em 2018?

RC – Estou respondendo a esta 
entrevista em um começo de dia 
emblemático para nosso país, 
inclusive do ponto de vista eco-
nômico. Posso esperar algumas 
horas para responder? [N.R.: a 
entrevista com Rodrigo Carnei-
ro foi realizada entre os dias 22 
e 23 de janeiro, às vésperas do 
julgamento do recurso do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) no “processo do tri-
plex”, em Porto Alegre, no TRF-4. 
O julgamento, que manteve a 
condenação e ampliou a pena 
do ex-presidente, foi cercado de 
expectativa em todo o Brasil].

RMA – É possível dizer que a 
crise brasileira já passou por 
seu pior momento? É possí-
vel ser otimista com a situa-
ção do País?

RC – Fico tentado a repetir a res-
posta, mas há muito estou con-
vencido de que o pior de nossa 
crise é política e não econômica, 
mas não posso descartar a enor-
me participação do Estado em 
nossa economia. Existem sinais 
de um descolamento da econo-
mia em relação à política, mas 
esta brutal participação do Esta-
do na economia...

RMA – Qual é o principal pro-
blema enfrentado atualmente 
pelos distribuidores brasilei-
ros? A logística, a violência nas 
estradas, os impostos? O que 
é possível fazer para superar 
esses problemas?

RC – Sem dúvida que nossos 
maiores problemas são o ab-
surdo custo fiscal e a péssima 
infraestrutura logística. No pi-
lar Relações Institucionais, va-
mos intensificar, junto com as 
entidades representativas de 
nosso segmento, uma partici-
pação mais efetiva e produtiva 
na busca de soluções para es-
tes temas. Devemos trabalhar 
ainda mais próximos às Federa-
ções do Comércio e Confedera-
ção Nacional do Comércio.

RMA – Parte dos analistas do 
setor automotivo brasileiro é 
otimista em relação ao merca-
do de reposição. Isso porque 
os consumidores estariam em 
um momento no qual irão prio-
rizar a manutenção de seus 
veículos ao invés de trocá-los 
por novos. O senhor comparti-
lha dessa visão?

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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RC – Nem podemos ser pes-
simistas. A frota cresceu acen-
tuadamente nos últimos anos, 
continua crescendo, embora 
em menor ritmo, e as péssimas 
condições das vias e rodovias 
promovem um desgaste abusi-
vo das peças. Além disso, certa-
mente nossa característica mais 
notável consiste em oferecer um 
parque instalado com mais de 
duas mil Centrais de Distribui-
ção de Distribuidores de Auto-
peças. Não conheço nenhum 
outro país com esta dimensão.

RMA – O setor de autope-
ças brasileiro está prepara-
do para atender os diversos 
veículos que deverão chegar 
às autopeças neste ano? Em 

2018, o setor deverá receber 
justamente os veículos impor-
tados que chegaram ao Brasil 
em 2012, 2013.

RC – Sem sombra de dúvidas. 

RMA – No que diz respeito 
aos incentivos voltados ao se-
tor de reposição brasileiro, a 
Andap entende que são sufi-
cientes hoje? Ou faltam incen-
tivos ao setor?

RC – Nosso mercado, méri-
to exclusivo dos empresários 
de nosso setor, desenvolveu 
competências e soluções inde-
pendentemente de benefícios 
fiscais. Tivemos experiências 
traumáticas com a má condução 

deste tema por parte dos gover-
nos e, claro, entendemos que a 
carga tributária em nosso negó-
cio é absurda – estocamos im-
postos – e vamos trabalhar para 
que as autoridades enxerguem 
isto e não nos favoreçam, mas 
sejam mais justas e equânimes.

RMA – Por fim, gostaria que 
deixasse uma mensagem para 
todos os associados da Andap 
neste início de 2018.

RC – Esperem trabalho, dedi-
cação, entusiasmo, transparên-
cia e alguma inteligência, mas, 
POR FAVOR, nos ajudem a dar 
ao nosso MERCADO BRASILEI-
RO DE REPOSIÇÃO a verdadeira 
dimensão que ele tem. 

ENTREVISTA                
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Se o ano de 2018 teve início como 
um dos mais promissores no que diz 
respeito à expectativa da indústria e dos 
consumidores em relação à recuperação 
da economia brasileira, uma notícia 
amplamente divulgada no dia 11 de 
janeiro funcionou como um verdadeiro 
balde de água fria. Na ocasião, a agência 

de classificação de risco Standard & 

Poor’s (S&P) rebaixou o Brasil para três 

níveis abaixo do grau de investimento 

com perspectiva estável. O que, de fato, 

significa essa decisão? Até que ponto o 

rebaixamento interfere na economia do 

País?
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Pedra no meio do caminho
Rebaixamento da nota brasileira pela S&P gera incertezas sobre 
a recuperação econômica, mas indústria segue otimista

ECONOMIA                
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Para entender a notícia é preciso, de iní-
cio, entender todos os conceitos atrelados 
à decisão da agência. A classificação de ris-
co de um país é determinada por agências 
estrangeiras consideradas imparciais, que 
buscam avaliar o cenário financeiro de cada 
nação de modo a demonstrar qual é a con-
fiança dos investidores internacionais em 
sua economia.

As notas atribuídas a cada país servem como 
referência para os juros de títulos públicos, 
que representam o custo para que o governo 
pegue dinheiro emprestado de investido-
res. Não são apenas os países que recebem 
esse tipo de nota. As empresas que emitem 
títulos no mercado financeiro também são 
avaliadas pelas agências de modo a rece-
berem uma classificação que possa balizar 
possíveis empréstimos realizados por elas.

Abaixo do grau de investimento está o grau 
especulativo. Quanto mais a nota do país 
diminui, maior será a chance de haver ca-
lote no pagamento da dívida pública desse 
país. Isso aos olhos do mercado internacio-
nal, que irá conceder esse tipo de crédito. 
Da mesma forma, quando um país conse-
gue manter crescente sua nota avaliativa, 
investimentos estrangeiros serão atraídos 
por esta mesma nação.

É por isso que o grau de investimento é 
tão buscado pelos países em desenvolvi-
mento. O Brasil alcançou esta marca em 
2008, quando a própria S&P incluiu o País 
nessa posição, sendo seguida posterior-
mente por outras agências. Era justamente 
a recente época de ouro brasileira, com a 
economia crescendo consideravelmente e 
os principais índices do País conquistando 
altas históricas.

O cenário negativo começou a aparecer em 
2015, quando o País se viu mergulhado em 
uma crise política e econômica. Na ocasião, 

a S&P retirou o grau de investimento bra-
sileiro e concedeu perspectiva negativa, 
decidindo rebaixar novamente o índice em 
fevereiro de 2016. A decisão mais recente 
da agência coloca a nota brasileira três graus 
abaixo do grau de investimento. A agên-
cia, entretanto, manteve estável o outlook 
(perspectiva) da nota, o que significa que 
não poderá rebaixar o País novamente antes 
da próxima reavaliação, que deverá levar ao 
menos seis meses.

Posicionamento da Fazenda

Após o anúncio da S&P, o Ministério da 
Fazenda buscou “colocar panos quentes” 
na situação, mas reforçou a necessidade 
da aprovação das reformas estruturais 
pelo Congresso. A pasta divulgou nota e 
informou que o governo brasileiro está 
comprometido com o ajuste fiscal e espera 
reverter a situação.

“O governo reforça seu compromisso 
em aprovar medidas como a reforma da 
Previdência, tributação de fundos exclusi-
vos, reoneração da folha de pagamentos, 
adiamento do reajuste dos servidores pú-
blicos, entre outras iniciativas que concor-
rem para garantir o crescimento sustentável 
da economia brasileira e o equilíbrio fiscal 
de longo prazo”, esclareceu o Ministério, 
que voltou a cobrar empenho dos parlamen-
tares para a aprovação das reformas.

“Sempre contamos com o apoio e com a 
aprovação das medidas necessárias para o 
País pelo Congresso Nacional e temos cer-
teza que o mesmo continuará a trabalhar em 
favor das reformas e do ajuste fiscal funda-
mentais para o Brasil”, completou.

Posteriormente, em entrevista coletiva, o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
afirmou que a elevação da nota de risco do 
Brasil é uma questão de tempo. Meirelles 
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voltou a mostrar confiança na aprovação da 
reforma da Previdência e das medidas de 
ajuste fiscal.

“O Congresso tem mostrado que tem apro-
vado as reformas fundamentais no País. 
Aprovou o teto de gastos, a reforma tra-
balhista, a Lei das Estatais e a TLP [Taxa 
de Longo Prazo]. Outras medidas, como o 
cadastro positivo e a duplicata eletrônica, 
estão em aprovação. Existe um histórico de 
aprovação. Essas reformas vão continuar 
ocorrendo, e a perspectiva de aumento do 
rating é questão de tempo. Isso foi levado 
em conta na melhora da perspectiva [da 
nota do Brasil pela S&P] de negativa para 
estável”, disse o ministro.

Para o ministro, a reação calma do mercado 
no dia seguinte à notícia de rebaixamento da 
nota evidencia que a economia brasileira está 
em um momento de recuperação. “Um ponto 
importante, que parece ser digno de ênfase 
neste momento, é a reação da economia no 
curto prazo, dos indicadores de mercado que 
reagem na mudança do rating no Brasil. Hoje 
(12/01), o dólar caiu um pouquinho, os juros 
de longo prazo caíram um pouquinho, e a bol-
sa continua estável”, complementou.

Outro ponto bastante destacado pelo mi-
nistro em suas declarações é que é preciso 
calma para não “transformar o rebaixamento 
da nota em um grande evento político”. Para 
isso, Meirelles fez questão de enfatizar que 
a decisão da agência foi algo pontual.

“A agência faz o trabalho dela e nós fazemos 
o nosso. Não se deve dar um peso excessi-
vo [ao rebaixamento], transformando isso 
em um movimento político. A questão de 
upgrade ou downgrade é pontual, um im-
portante sinalizador, mas não é um grande 
evento político do País. Ao contrário, [houve 
uma] observação de que eles vão aguardar 
a aprovação de todas as medidas relevantes 

do ponto de vista fiscal. Nós temos nossa 
agenda de trabalho e na medida em que 
isso vai funcionando, as agências vão reco-
nhecendo no devido tempo”, disse.

Para Antônio Bento, CEO da IBS-Energy, com 
30 anos de experiência em gestão empre-
sarial e governança corporativa, o cenário 
político foi o que mais motivou o rebaixa-
mento e não o econômico.

“A agência colocou em dúvida se a classe 
política dominante será capaz de se unir 
para promover as reformas que o País tanto 
necessita, ainda que ninguém espere isso 
neste ano eleitoral. Minha leitura ainda é 
que a economia dá sinais reais de se des-
colar da política. Porém, parece que a po-
lítica insiste em não se descolar da econo-
mia”, afirmou Bento, que mostrou otimismo 
também em relação à recuperação do setor 
automotivo.

“Embalada por um crescimento das expor-
tações, a indústria automotiva fecha 2017 
com crescimento ao redor de 24% com rela-
ção a 2016 e continuará crescendo em 2018. 
Com isso, há razões de sobra para otimismo. 
Vamos continuar crescendo!”, completou.

Recuperação

Apesar de ter funcionado como um verda-
deiro balde de água fria para todos aqueles 
que acreditavam na recuperação da econo-
mia brasileira, o rebaixamento da nota pela 
S&P foi seguido de notícias que ajudaram a 
mitigar qualquer estrago no ambiente eco-
nômico do País.

Alguns dias após o rebaixamento, a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
divulgou que a utilização média da capa-
cidade instalada da indústria brasileira foi 
de 64% em dezembro de 2017. Para a enti-
dade, o número representa uma trajetória 
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de recuperação para a indústria, já que foi 
superior ao do mesmo mês de 2016 (63%), 
e de 2015 (62%).

A utilização média da capacidade instalada 
mede a proporção de uso da infraestrutura 
disponível nas fábricas. Para a CNI, o resul-
tado de dezembro do ano passado sugere 
“a manutenção do processo de recupera-
ção da indústria no encerramento do ano”. 
Isso porque, de acordo com a entidade, é 
normal que a produção caia em dezembro, 
época de fim das encomendas para festas 
de fim de ano.

Outro importante dado divulgado pela CNI 
diz respeito à expectativa dos empresários 
com o ano que se inicia. De acordo com a 
Confederação, por meio de uma sondagem 
industrial realizada com os empresários no 
País, foi possível verificar que a intenção da 
indústria é manter seus quadros de funcio-
nários inalterados em 2018.

Conforme explicou a Agência Brasil em re-
portagem, a expectativa em relação ao nú-
mero de empregados ficou em 50,2 pontos, 
em uma escala de 0 a 100, em que mais de 
50 representa expectativa de aumento do 
número de empregados, e menos de 50, de 
redução. No mesmo período de 2017, o ín-
dice estava em 46,4 pontos.

Já a expectativa dos empresários quanto 
à demanda ficou em 56,6 pontos, à frente 
dos 51,9 pontos de janeiro de 2017. Graças 
a esse ambiente positivo verificado pelos 
executivos, cresceu também a intenção de 
investir em 2018. O índice relativo a este 
ponto chegou ao maior valor desde maio de 
2014, com 53 pontos. No caso das grandes 
indústrias, o número ficou em 61,5 pontos.

Posteriormente, dados do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) reforçaram as informações 
divulgadas pelas demais entidades. SPC 
Brasil e CNDL informaram que a intenção 
dos empresários em investir em seus pró-
prios negócios aumentou em dezembro de 
2017 na comparação com o mesmo período 
do ano anterior, atingindo 35,1 pontos, em 
uma escala que vai de zero a 100.

Ainda assim, as entidades recomendam cau-
tela na análise dos números. Isso porque o 
número de empresários que pretendem in-
vestir ainda é considerado baixo (29%). Para 
aqueles que não pretendem investir, 48% 
não o farão por não considerarem necessá-
rio, enquanto 26% entendem que ainda pesa 
a percepção de que o País não saiu da crise. 

Entre os que pretendem investir em 2018, 
as medidas mais comuns serão a reforma 
da empresa (27%), a ampliação de estoque 
(23%), a aquisição de máquinas e equipa-
mentos (20%), investimentos em mídia e 
propaganda (13%) e a ampliação de portfó-
lio (13%).

De fato, os números têm contribuído para 
a percepção de que o cenário brasileiro 
tem melhorado. Os empresários estão 
mais otimistas e esse sentimento certa-
mente chegará aos consumidores. Notícias 
como a do rebaixamento da nota brasileira 
pela S&P servem justamente para colocar 
um contrapeso em um cenário por demais 
otimista. É preciso lembrar, por exemplo, 
que 2018 é um ano eleitoral e isso poderá 
trazer turbulências ao cenário econômico 
do País, atrapalhando justamente esse 
movimento de crescimento verificado nos 
últimos meses.

A cautela é necessária, mas os índices 
nos permitem acreditar em um horizonte 
mais azul.

*Com informações da Agência Brasil.
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Trabalhar com análises e 
projeções é sempre ar-
riscado. Ainda que se 

pondere uma série de fatores 
e informações, muitas vezes o 
cenário acaba alterado de forma 
inesperada de uma hora para 
outra, desconsiderando tudo o 
que foi proposto e escrito an-
teriormente. No caso do setor 
automotivo brasileiro, qualquer 
projeção para os próximos anos 
passa por uma série de fatores, 
mas pode, de fato, balizar o in-
vestimento e os negócios de 
pequenas e médias empresas 
que atuam no segmento.

Os últimos números divulga-
dos pelas principais entidades 
do setor automotivo compro-
vam que o momento, de fato, é 
mais positivo. O Brasil tem pro-
duzido e vendido mais, tanto 
automóveis quanto autopeças. 
No entanto, algumas pondera-
ções são necessárias, para evitar 
análises otimistas demais.

Além disso, o setor automo-
tivo inicia 2018 ainda sem um 
programa de incentivos volta-
do especificamente a ele. Ainda 
que o mercado aposte em sua 
aprovação para logo depois do 
carnaval, é impossível cravar 
quando isso acontecerá. Dessa 
forma, uma das perguntas que 
mais tem passado pela cabeça 
de executivos e comerciantes 
neste início de ano diz respeito 
ao futuro do setor e da econo-
mia brasileira como um todo: o 
que esperar dos próximos anos?

Números positivos

Quando os números referen-
tes à produção e à venda de veí-
culos no Brasil foram divulgados 
(ainda que extraoficialmente em 
alguns casos), a sensação geral 
foi de página virada. Afinal, foram 
quatro anos seguidos com queda 
nas vendas, em um cenário em 
que os brasileiros sequer pen-
savam em comprar carros novos. 
Em 2017, no entanto, o aumento 

foi de aproximadamente 9,5% em 
relação ao ano anterior.

Enquanto isso, a expecta-
tiva da Anfavea (Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores) era de 
que a venda de veículos novos 
no País ficasse em cerca de 7% 
superior a 2016. Os números fo-
ram mais positivos do que se 
esperava e não ficaram restritos 
à venda apenas.

Quando se leva em conside-
ração a produção, os números 
são ainda mais favoráveis. Em 
relação a 2016, o ano de 2017 
registrou uma produção de ve-
ículos 25% superior. Tanto os 
veículos leves quanto os cami-
nhões tiveram ótimos resulta-
dos, impulsionando os índices 
de forma geral. 

Diante desses números, por 
que então ser prudente? O que 
é preciso ponderar nestes resul-
tados? Em primeiro lugar, a base 

O que será do setor automotivo?
Números são positivos e sugerem virada, mas consumidor ainda 
enfrenta dificuldades e pondera novos investimentos
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de comparação. É fato que pro-
dução e vendas cresceram, mas 
os números sobre os quais ocorre 
a comparação são muito baixos, 
devido justamente às quedas ve-
rificadas em anos anteriores. 

O crescimento é sempre 
aplaudido, mas é preciso levar 
em consideração que os resul-
tados de 2013 para cá empurra-
ram o setor automotivo a uma 
de suas piores crises (se não a 
pior). Neste cenário, qualquer 
aumento em vendas e produção 
iria gerar destaque, por menor 
que fosse. 

Além disso, no que diz res-
peito à produção, é preciso 
comentar que boa parte des-
se crescimento verificado em 
2017 se deve à exportação de 
veículos. Na comparação com 
o ano anterior, as exportações 
de veículos brasileiros subiram 
46,5%. No total, cerca de 762 mil 
unidades foram enviadas para 
outros países, o que representa 
um recorde do setor.

Nesse caso, ainda que o au-
mento das exportações ajude 
a movimentar a economia de 
maneira geral, não deve gerar 
grandes benefícios para a repo-
sição brasileira. O lado positivo 
de todo este cenário é que os re-
sultados positivos ajudam a criar 
um clima de confiança até mesmo 
nas montadoras e concessioná-
rias. Em um setor que foi um dos 
mais prejudicados pelo aumen-
to do desemprego no Brasil nos 
últimos anos, um clima positivo 
certamente é benéfico.

Resultados de autopeças

No que diz respeito especifi-
camente ao setor de autopeças, 
os números referentes ao ano de 
2017 ainda não foram divulgados. 

Ainda assim, o que se sabe até o 
momento já traz uma expectativa 
positiva para 2018.

De acordo com relatório 
divulgado pelo Sindipeças 
(Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos 
Automotores), o faturamento lí-
quido nominal do setor de au-
topeças entre janeiro e outubro 
de 2017 foi 21,7% superior ao 
registrado no mesmo período 
de 2016. Quando se destrincha 
o destino das peças, verifica-
-se aumento em todos os ni-
chos: vendas para montadoras 
(34,1%), intrassetoriais (20,2%) e 
reposição (8,2%).

Ainda que as autopeças não 
se beneficiem diretamente das 
exportações de veículos produ-
zidos no Brasil, o setor também 
busca seus próprios acordos 
e negócios com outros países. 
Dessa forma, de janeiro a no-
vembro de 2017, as autopeças 
brasileiras foram vendidas para 
182 mercados, somando um va-
lor de US$ 6,78 bilhões. O resul-
tado é 13,3% superior ao mesmo 
período de 2016. Ainda que se 
espere pelos dados consolida-
dos, a expectativa é positiva.

Programa automotivo

Outro entrave que gera diver-
sas dúvidas aos integrantes do 
setor automotivo brasileiro é o 
programa que deverá substituir 
o Inovar-Auto, programa de in-
centivo à cadeia cujo vencimento 
ocorreu no último dia de 2017.

O setor automotivo esperava 
que o programa substituto (Rota 
2030) entrasse em vigor já neste 
início de ano, o que não ocor-
reu. A indefinição se dá princi-
palmente em Brasília, já que o 
governo está envolto em uma 

discussão a respeito do montan-
te de incentivos fiscais de que 
abriria mão com o objetivo de 
desenvolver ainda mais o setor 
automotivo nacional.

A questão é simples: o gover-
no (ou ao menos boa parte dele) 
entende que não há dinheiro 
disponível neste momento para 
a implementação/renovação de 
um programa de incentivos fis-
cais a qualquer setor. Parte de 
Brasília, entretanto, reconhece 
a importância do setor automo-
tivo como verdadeiro motor da 
economia brasileira, tanto em 
relação às exportações quanto 
à criação de empregos. Manter 
um programa de incentivo neste 
momento, portanto, seria pro-
videncial para que o setor se-
guisse crescendo, atraindo mais 
investimentos e empregos para 
todo o  território nacional.

O Ministério da Fazenda “jo-
gou a bomba” para o presiden-
te Michel Temer. Para o ministro 
da Pasta, Henrique Meirelles, a 
decisão será tomada no âmbito 
político, em uma disputa entre 
a indústria e a questão fiscal. 
Uma das bandeiras de Temer 
em seu governo foi justamente 
a austeridade econômica, em 
meio a um cenário de forte res-
trição fiscal. Dessa forma, difícil 
ser otimista quanto à aprovação 
rápida do Rota 2030.

Por outro lado, os resultados 
obtidos pelo antecessor do pro-
grama, o Inovar-Auto, corrobo-
ram o pensamento de que o 
governo deve sim manter uma 
política que fomente um setor 
fundamental à recuperação eco-
nômica brasileira. Ainda mais 
em ano eleitoral.

Com duração de cinco anos, 
o Inovar-Auto foi estabelecido 
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pelo governo de Dilma Rousseff 
em 2012. Um de seus objetivos 
era melhorar a eficiência ener-
gética dos veículos produzidos 
no Brasil. Segundo dados da 
AEA (Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva), a me-
lhora nesse índice foi de 15,4%, 
três pontos percentuais acima 
do estabelecido inicialmente 
pelo governo.

Além disso, o programa fo-
mentou a instalação de oito 
fábricas em território nacio-
nal, especialmente na região 
Sudeste. O problema foi justa-
mente o “timing”, neste caso. 
Isso porque as unidades fabris 
foram inauguradas justamente 
num período em que o mercado 
nacional passou a sofrer com a 
queda nas vendas e, consequen-
temente, na produção e parte do 
incentivo à economia, que era 
esperado com a inauguração das 
fábricas, foi por água abaixo.

Nesse sentido, no entanto, 
nem tudo foi negativo. Dados do 
Ministério da Indústria (favorá-
vel à aprovação do Rota 2030) 
apontam que o setor automoti-
vo investiu R$ 21 bilhões na área 
de pesquisa e inovação de 2013 
a 2016. O número é visto de for-
ma positiva pelo governo.

Segundo reportagem da 
Folha de S. Paulo, o secre-
tário de Desenvolvimento e 
Competitividade Industrial do 
Ministério da Indústria, Igor 
Calvet, chegou a afirmar recen-
temente que o investimento da 
indústria no Inovar-Auto no Brasil 
é equivalente ao investimento 
em inovação de países como 
Estados Unidos e Alemanha. 
Calvet aponta ainda que as 23 
montadoras do Inovar-Auto in-
vestiram o equivalente a 2,87% 

de sua receita bruta em pesquisa 
e desenvolvimento em 2015.

Ou seja, o programa foi po-
sitivo ao Brasil e sua continua-
ção, através do Rota 2030, pode 
ser justamente o incentivo ne-
cessário para fazer a economia 
brasileira voltar a deslanchar 
a partir deste ano. Contudo, o 
entrave está na aprovação e im-
plementação do programa. A ex-
pectativa do mercado é de que, 
logo após o carnaval, o assunto 
seja retomado pelo governo. 
Preocupado com a Reforma da 
Previdência, no entanto, o presi-
dente Michel Temer indica que 
irá avaliar o tema com calma.

Perspectivas

Conforme exposto, são mui-
tos os indicativos de que o se-
tor automotivo brasileiro está 
pavimentando sua recupera-
ção. A solidez dessa melhora, 
no entanto, ainda é incerta. As 
vendas e a produção de veícu-
los podem ser analisadas de 
forma fria, a partir simplesmen-
te do sobe e desce mensal dos 
índices. Mas, é preciso conside-
rar um fator fundamental nessa 
equação: o consumidor.

Algo pouco falado é justa-
mente o interesse do brasi-
leiro por veículos. Aumentou? 
Diminuiu? Difícil responder 
efetivamente, mas alguns fa-
tores infelizmente têm feito o 
brasileiro repensar sua relação 
com o carro.

Após o represamento do 
aumento dos preços de com-
bustíveis pela Petrobras du-
rante anos, o consumidor bra-
sileiro está tendo de lidar com 
altas constantes, tornando o 
ato de dirigir próximo de um 
luxo. Especialmente a gasolina 

tem enfrentado aumentos com 
grande frequência, deixando a 
situação extremamente difícil 
em alguns Estados em particu-
lar. O motorista fluminense, por 
exemplo, paga um preço altís-
simo pelo litro nos postos do 
Estado. Até que ponto o consu-
midor estará disposto a utilizar 
seu carro nesse cenário?

A situação só não está mais 
crítica porque a regularização 
dos serviços de transporte por 
aplicativo fez com que o preço 
cobrado subisse um pouco. Isso 
impediu que o faturamento de 
empresas desse tipo seguisse 
crescendo, já que, diante de ta-
rifas muito mais baratas do que 
as cobradas tradicionalmente 
pelos táxis, muitos consumido-
res passaram a deixar o carro na 
garagem para optar por outros 
modelos de transporte.

Tudo deve ser levado em 
consideração. Parte da indústria 
faz cálculos para saber quando 
o Brasil voltará a comprar carros 
nos mesmos níveis verificados 
em 2011 e 2012. Talvez nunca 
volte. Talvez supere estes índi-
ces. O importante, entretanto, é 
entender a dinâmica do consu-
midor brasileiro. O carro segue 
valorizado pelo consumidor, mas 
se seu uso “pesar” demais em 
seu bolso, fatalmente outras op-
ções serão buscadas. É natural.

Resta ao setor automotivo 
(inclusive o segmento de auto-
peças) observar atentamente 
o cenário. Os números ajudam 
a espalhar uma mensagem oti-
mista, mas é preciso entender 
que o futuro pode não ser as-
sim tão brilhante.
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Autop 2018. nova marca. novo ciclo
novos horizontes para o setor automotivo

2018

em 2018 as melhores oportunidades de négocios
do setor automotivo estarão na autop
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Caminhante, não há caminho, faz-se o caminho 
ao andar. Essa frase pertence a Antonio Machado, 
poeta espanhol que nasceu no século 19 e mor-
reu na primeira metade do século 20. O que eu e 
ele temos em comum? O fato de ambos gostarem 
de poesia e de acreditarem piamente nisto: não 
existe caminho.

Se você tivesse absorvido – vamos chutar alto 
– em torno de um por cento do conhecimento 
disponível nos artigos, textos e livros que já 
passaram pelos seus olhos ou ainda nas aulas, 
palestras e treinamentos dos quais participou, 
talvez fosse o homem, ou a mulher, mais rico e 
inteligente do planeta.

O que está em jogo não é a leitura ou o dinhei-
ro, mas as atitudes que você toma ou deixa de 
tomar depois de saber como as coisas funcionam 
ou, pelo menos, como funcionaram para alguns. 
Com tudo o que você já viu e ouviu até aqui, 
talvez não precisasse de mais nada, mas quando 
olha ao redor, ainda lhe falta alguma coisa e você 
começa a correr atrás de mais conhecimento.

A leitura é uma odisseia, uma viagem pelo 
pensamento de alguém que compartilhou uma 
mensagem com base na sua própria experiên-
cia pessoal ou profissional, não importa, mas a 
história é dele, não é sua. Talvez não lhe sirva 

Qual é o melhor caminho?
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Jerônimo Mendes é administrador, 
coach, escritor, professor e palestrante 
com mais de 35 anos de experiência 
profissional em empresas de médio 
e grande portes, especialista em 
Empreendedorismo, Coaching, Gestão 
de Carreira e Negócios.
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ode modelo. A situação era outra, o contexto era 

diferente e a história de cada um nem se fala.

Muita gente continua pobre, não apenas de 
dinheiro, mas, por vezes, de espirito. De nada 
vale a teoria sem a prática, a prática sem a experi-
ência, a experiência sem a sabedoria, a sabedoria 
sem a humildade. Todo conhecimento é inútil 
quando não utilizado em benefício de alguém, 
ainda que seja de si mesmo.

Assim é na vida pessoal, na vida profissional e 
nos negócios em geral, portanto, sem desmerecer 
tudo o que você já viu, leu e ouviu, algumas ques-
tões continuam sem resposta: o que eu faço com 
tudo isto? Qual é o caminho? Quem está certo 
ou errado? Por que este ou aquele conseguiu e, 
baseado no mesmo método, eu ainda não?

As histórias servem de inspiração, mas não 
mudam a sua própria história. Sem iniciativa, 
esforço e dedicação, elas continuarão sendo 
apenas exemplos. Ser fã do Elvis não me faz 
cantar como ele. Entender a vida do Steve Jobs 
também não. Conhecer todos os passos da ri-
queza utilizados por Donald Trump não farão 
de você um milionário.

Antes de publicar o meu livro Manual do 
Empreendedor, eu entrevistei mais de quaren-
ta empreendedores da Região Metropolitana 
de Curitiba, entre eles, Oriovisto Guimarães, 
presidente do Grupo Positivo, Raul Candeloro, 
fundador da Editora Quantum – Revista Venda 
Mais e Ronaldo Duschenes, presidente da Flexiv 
Escritórios de Sucesso. Qual é o caminho? – eu 
perguntava ao final de cada entrevista. A respos-
ta era sempre a mesma: não existe caminho, eu 
fui fazendo o caminho à minha maneira.

Existem muitos caminhos, entretanto, qual 
é o melhor, o menos sofrido, o mais rápido? A 
maioria das pessoas morre na dúvida, com medo 
de voltar atrás, antes mesmo de partir, portanto, 
agora, mais do que nunca, você vai construir o 
próprio caminho. O amanhã é muito incerto para 
os planos.

Tem uma ideia? Coloque em prática, estude, 
compartilhe com pessoas da sua confiança, en-
contre um sócio, alguém que acredite, teste até 
encontrar a perfeição, mas lembre-se, feito é me-

lhor que perfeito, portanto, não dá para transferir 

essa responsabilidade.

Eu trabalhei em nove empresas diferentes, 

dos catorze aos cinquenta anos, até descobrir 

que o melhor caminho era abrir a minha própria 

empresa. Enquanto isto não acontecia, eu conti-

nuei caminhando, fazendo cursos, experimentan-

do, batendo cabeça, lendo livros, muitos livros, 

olhando sempre para frente.

Todas se mostraram um terreno fértil para o 

aprendizado. Não reclamo de nada e lembro-me 

de todas as pessoas com carinho, inclusive de 

chefes tirano que hoje servem de inspiração para 

meus artigos e livros. Olho para trás com orgulho 

por ter realizado o melhor que eu podia, dentro 

das minhas limitações e das limitações que me 

foram impostas.

Há muito tempo eu deixei de me impressionar 

com fórmulas prontas que tentam ensinar o cami-

nho que as pessoas devem ou não devem tomar 

para se tornarem ricas, magras e felizes. O que 

eu aprendi é que para cada escolha existe uma 

consequência, ou um preço a ser pago, então, 

para tornar o caminho mais agradável, eu tratei 

de aperfeiçoar minhas escolhas.

Pense nisso e empreenda mais e melhor!
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Você dorme tarde, acorda cedo, consome o 
feriado diante do computador, rala, inventa, 
testa, produz, distribui, vende e, no fim, o 

resultado parece não premiar o esforço.

Vem então aquela sensação de frustração. 
Onde foi parar o benefício que deveria ser gera-
do por tanto empenho? Quem auferiu o lucro que 
deveria estar aqui?

No Brasil, temos hoje uma ideia mais clara do 
desvio. Parte considerável do seu esforço se esvai 
em tributos que, frequentemente, não retornam 
na forma de avanços sociais.

Acabam nas repulsivas malas de dinheiro que 
circulam entre políticos e nas contas turbinadas 
de determinadas empresas que deles obtêm tra-
tamento especial.

Não se trata, porém, de um mal restrito a nos-
sa realidade particular. Publicado em 2014, por 
Alexander Dyck, da Universidade de Toronto, e 

pesquisadores associados norte-americanos, o 
estudo How Pervasive is Corporate Fraud? reve-
la ser de 380 bilhões de dólares o custo anual 
das fraudes realizadas em grandes corporações 
norte-americanas.

Em estudo de 2015, o economista Gabriel 
Zucman, professor assistente da Universidade da 
Califórnia em Berkeley, mostra que pelo menos 8% 
da riqueza global está mantida em paraísos fiscais.

Há outros dados estarrecedores. A prestigia-
da publicação médica The Lancet divulgou no 
ano passado um estudo sobre o impacto da cri-
se de 2008 no tratamento do câncer em países 
membros da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico.

O resultado: a instabilidade iniciada com a farra 
dos subprimes está relacionada a 263 mil mortes 
causadas pela doença, somente até 2010.

Como sobreviver à epidemia de improbidade?
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Carlos Júlio é professor, palestrante, empresário e escritor. 
Leia mais artigos do Magia da Gestão. Siga @profcarlosjulio no twitter e seja fã no Facebook.

De acordo com o chefe da pesquisa, Mahiben 
Maruthappu, do Imperial College London, esse 
enorme prejuízo social deriva do desemprego e 
principalmente do corte de verbas nos serviços 
públicos de saúde.

O que vai ao bolso do corrupto, pois, desapa-
rece da vida de quem realmente trabalha, realiza 
e merece a retribuição pelo empenho.

O dinheiro que se concentra ilegalmente nas 
mãos de governos e corporações também some 
do mercado, prejudicando outras empresas, re-
tardando os processos de inovação, reduzindo 
grupos de trabalho e diminuindo a remuneração 
dos ocupados.

No final de 2016, a Fortune publicou uma lon-
ga lista de empresas que cometeram fraudes ou 
simplesmente ousaram trocar valores éticos por 
benefícios financeiros.

Um exemplo foi a Wells Fargo, instituição fi-
nanceira que pagou pesadas multas e teve sua 
reputação duramente arranhada. Para impulsio-
nar o crescimento, os executivos pressionaram 
indevidamente seus funcionários para atingir 
cotas de venda.

Empenhados em manter o emprego, esses co-
laboradores responderam com fraudes, abrindo 
contas fictícias. Na maior parte dos casos, foram 
fechadas antes que os clientes percebessem. Em 
outros casos, no entanto, os consumidores foram 
lesados pela cobrança de taxas ou experimenta-
ram alterações em suas classificações de crédito.

Outra encrenca, digamos moral, surgiu com a 
Mylan, empresa que decidiu aumentar tremen-
damente o preço de seu EpiPen, dispositivo 
que administra epinefrina, antídoto fundamen-
tal para pessoas severamente afetadas por re-
ações alérgicas.

Em anos recentes, estabelecendo praticamen-
te um monopólio do produto, a empresa majo-
rou seu preço em mais 400%. Problema sério para 

muitos consumidores. Depois, para a empresa, 
que viu sua CEO arrastada ao Congresso norte-
-americano para dar explicações.

A publicidade negativa derrubou o valor das 
ações da companhia e ainda dirigiu o interesse 
dos promotores públicos para supostas fraudes na 
participação em programas de saúde do governo 
dos Estados Unidos.

Em meu livro A Economia do Cedro trato com 
minúcia dessa “economia da irresponsabilidade”. 
Ela conspira contra as liberdades garantidas pelo 
sistema capitalista, degenera mercados e, por fim, 
constitui enormes prejuízos à sociedade.

É preciso que seja tratada como uma epidemia, 
global e mortal, e que seus propagadores, agentes 
públicos ou privados, sintam o devido peso da 
mão da lei.

Todos nós podemos contribuir com esse pro-
cesso de saneamento. A primeira atitude: fazer 
sempre a coisa certa, cujo conceito se expressa 
facilmente em nossa consciência.

A segunda atitude: denunciar sempre quem 
faz a coisa errada. No curto prazo, podemos sofrer 
consequências. É o negócio que não fecha, é a 
autorização pública que não vem, é o ganho que 
demora a aparecer.

Se pensamos, no entanto, em negócios fei-
tos para durar, o fazer justo e correto constitui a 
boa reputação, ativo fundamental às empresas e 
outras organizações. É o bom pavimento para o 
sucesso.

A improbidade é doença viral, sem dúvida, 
e a coragem representa a melhor das profilaxias 
e o melhor remédio. Ouse ganhar apenas o que 
merece. Respeite os stakeholders. Seja transpa-
rente. Faça bem feito. Pague o que deve, apenas 
o que deve.

Afinal, a teoria, na prática, funciona!

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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Chega às livrarias brasileiras neste início de ano 
uma obra que promete ajudar aqueles que, 
infelizmente, não conseguem manter uma 

boa relação com o dinheiro. Em seu livro Dinheiro – 

Domine esse jogo (Editora Best Seller, 704 páginas, 

R$ 60), o palestrante Anthony Robbins apresenta uma 

série de orientações com o objetivo de promover a 

independência financeira de seus leitores.

A obra é inédita no Brasil, mas faz parte de uma 

série de lançamentos da editora com o objetivo de 

promover todos os livros do autor. Por aqui, Robbins 

havia apresentado diversas obras no final dos anos 

1990, mas todas ganharam nova roupagem nos últi-

mos meses.

Para quem não conhece, Robbins é tratado nos 

Estados Unidos como uma espécie de guru (ainda que 

rejeite este título), apresentando orientações e con-

selhos sobre assuntos emocionais e financeiros. Além 

de atingir um grande público por meio de palestras e 

cursos sobre os temas, Robbins também atuou como 

coach (espécie de conselheiro) de personalidades 

influentes como os ex-presidentes Nelson Mandela 

(África do Sul) e Bill Clinton (Estados Unidos), além 

do ator Arnold Schwarzenegger e da apresentadora 

Oprah Winfrey.

No livro inédito, o autor apresenta sete passos 

que considera indispensáveis para aqueles que de-

sejam alcançar a independência financeira. Por meio 

de ferramentas e orientações práticas, Robbins busca 

Independência Financeira
Livro de guru americano aborda um dos 
principais desejos (e um dos maiores desafios) 
dos brasileiros

CULTURA 
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explicar como o leitor pode e deve organizar seu di-
nheiro para manter-se estável no âmbito econômico.

O que o autor basicamente indica é um concei-
to que, apesar de simplório, fará todo sentido para 
aqueles que não enxergam uma saída em seu abis-
mo financeiro, ou simplesmente aqueles que pare-
cem estar “com a corda no pescoço” todos os meses. 
Robbins chama a atenção para a importância de o 
leitor assumir o controle tanto de sua vida quanto de 
seu dinheiro, afinal ambos lhes pertencem.

“Uma coisa é certa [sobre o dinheiro]: ou você 
o usa, ou ele usa você. Ou você domina o dinhei-
ro, ou, em algum nível, o dinheiro domina você. O 
modo como você lida com o dinheiro reflete o modo 
como você lida com o poder. É uma aflição ou uma 
benção? Um jogo ou um fardo?”, afirma o autor, logo 
no início de seu livro.

De certa forma, o autor compara o controle finan-
ceiro a um jogo porque afirma ter concluído, através 
de entrevistas com as pessoas mais ricas do mundo, 
que este é o modelo utilizado por eles para tratar seu 
dinheiro. “A maioria delas pensa no dinheiro como 
um jogo. Por que outro motivo alguém trabalharia dez 
ou 12 horas por dia depois de ter feito bilhões de 
dólares? Lembre-se: nem todos os jogos são frívolos. 
Os jogos são um reflexo da vida. Algumas pessoas 
se colocam à margem, e algumas jogam para vencer. 
Como você joga? Quero lembrá-lo de que este é um 
jogo que você e sua família não podem se dar ao luxo 
de perder”, completa.

O livro é longo: mais de 700 páginas. No entanto, a 
escrita de Robbins ajuda a diluir o conteúdo de forma 
adequada. Em todos os seus livros, o autor escreve 
dessa mesma forma: direta, clara, sem rodeios, com 
o objetivo de impactar o leitor de alguma forma. É 
quase impossível sair “ileso” de suas obras.

A principal diferença deste para os demais livros 
do autor é o tema. Ainda que nos anteriores Robbins 
tenha abordado o assunto financeiro em meio às suas 
recomendações no âmbito emocional e profissional, 
é neste livro que procura detalhar um roteiro para 
aqueles que querem especial atenção para equili-
brar as contas.

Graças à sua abordagem, é possível dizer que o 
livro pode atingir desde executivos que enfrentam o 
problema em suas empresas até pessoas “comuns”, 

que passam por dificuldades financeiras em suas pró-

prias vidas.

“Muitas vezes, a indústria financeira trabalha para 

fazer este tema parecer incrivelmente complexo. 

Porém, na realidade, uma vez ultrapassada a barrei-

ra do linguajar técnico, tudo é relativamente simples. 

Este livro é a sua oportunidade de deixar de ser a 

peça de xadrez e se tornar o jogador. Acho que você 

ficará bastante surpreso com a maneira como, com a 

compreensão de um iniciado, você poderá facilmente 

transformar sua vida financeira e desfrutar da liberda-

de que merece”, esclarece o autor. 

Um ponto comum entre este livro e os demais do 

autor é que ele se dedica especialmente a convencer 

o leitor de que o principal passo é justamente o pri-

meiro. Trata-se de entender que uma simples decisão, 

um simples degrau inicial pode ser determinante para 

que você siga adiante com seus sonhos. Para isso, é 

preciso “comprar” o discurso de Robbins e entender 

que sua estratégia está toda relacionada a este ponto. 

Se conseguir, certamente saberá desfrutar do livro e 

colher bons resultados.

“O problema é que, quando se trata de dinheiro (e 

investimentos), todo mundo tem uma opinião. Todo 

mundo tem uma dica. Todo mundo tem uma resposta. 

Mas eu vou lhe dar uma pista: eles raramente têm al-

guma que possa ajudar você de verdade. Já notou que 

as crenças sobre o dinheiro são como religião e polí-

tica? As conversas podem ser intensas e passionais. 

[...] Quero que você saiba que não sou um daqueles 

“pensadores positivos” que o bombardeiam com uma 

visão falsa do mundo. Eu acredito em inteligência. 

Você precisa ver as coisas como elas realmente são, 

mas não piores do que elas são – essa visão da vida 

lhe dá apenas uma desculpa para não fazer nada. [...] 

Eu sou o cara cujo foco é ajuda-lo a ir fundo, resolver 

problemas reais e levar sua vida para o próximo pa-

tamar. [...] Prepare-se. Estamos prestes a fazer uma 

viagem através de 7 passos simples até a segurança 

financeira, a independência e a liberdade”, completa 

o autor. Vale a leitura!

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Out-17/Out-16

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) ago-17 (%) set-17 (%) out-17 (%) ago-17 (%) set-17 (%) out-17 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.123.497 12,8 10,7 11,6 16,1 9,1 12,8 10,6 10,4 10,7 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.468.052 9,2 7,8 7,8 12,5 6,6 9,2 7,8 7,7 7,8

Capital
Autopeças e acessórios 375.554 14,3 18,4 20,0 24,8 10,2 14,3 20,1 18,9 18,4

Capital
Concessionárias de veículos 2.705.648 6,4 5,5 5,3 9,7 1,4 6,4 5,9 5,4 5,5

ABCD
Autopeças e acessórios 72.356 12,4 21,0 26,5 23,5 26,4 12,4 21,6 22,1 21,0

ABCD
Concessionárias de veículos 447.096 18,1 8,1 7,9 21,7 12,3 18,1 6,2 6,9 8,1

Araçatuba
Autopeças e acessórios 26.867 1,7 0,1 0,8 -0,7 7,1 1,7 -0,9 -0,1 0,1

Araçatuba
Concessionárias de veículos 63.585 17,2 9,1 7,4 6,5 5,4 17,2 8,6 8,2 9,1

Araraquara
Autopeças e acessórios 41.640 3,7 14,2 12,4 28,1 13,0 37,3 11,8 11,9 14,3

Araraquara
Concessionárias de veículos 177.496 8,6 6,9 7,2 2,9 2,0 8,6 7,3 6,7 6,9

Bauru
Autopeças e acessórios 51.441 6,1 -1,4 -0,1 2,3 3,0 6,1 -2,2 -2,8 -1,4

Bauru
Concessionárias de veículos 183.946 5,8 4,6 5,3 6,2 7,3 5,8 4,1 4,4 4,6

Campinas
Autopeças e acessórios 126.567 16,0 9,0 8,9 13,2 7,9 16,0 8,3 8,2 9,0

Campinas
Concessionárias de veículos 711.773 10,8 11,8 10,8 18,5 14,9 10,8 11,6 11,9 11,8

Guarulhos
Autopeças e acessórios 53.750 30,3 10,3 9,7 30,2 18,2 30,3 6,9 8,1 10,3

Guarulhos
Concessionárias de veículos 133.823 11,5 8,6 7,9 12,0 13,6 11,5 7,6 8,3 8,6

Jundiaí
Autopeças e acessórios 42.933 13,3 2,2 -0,1 11,0 9,8 13,3 0,1 1,1 2,2

Jundiaí
Concessionárias de veículos 258.288 6,6 5,8 7,5 13,7 6,0 6,6 5,6 5,6 5,8

Litoral
Autopeças e acessórios 40.869 3,8 10,5 14,4 7,0 7,7 3,8 11,7 11,3 10,5

Litoral
Concessionárias de veículos 239.008 14,7 15,8 18,5 20,5 0,5 14,7 18,2 15,9 15,8

Marília
Autopeças e acessórios 52.795 14,1 22,8 22,0 13,9 16,7 14,1 24,7 23,8 22,8

Marília
Concessionárias de veículos 78.022 7,6 7,1 9,8 14,9 2,7 7,6 7,7 7,1 7,1

Osasco
Autopeças e acessórios 23.331 4,3 0,1 5,5 -1,3 -9,4 4,3 0,9 -0,4 0,1

Osasco
Concessionárias de veículos 191.751 19,5 12,9 13,4 22,9 30,7 19,5 9,6 12,0 12,9

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.062 -4,6 -11,6 -10,5 -17,4 -10,0 -4,6 -12,6 -12,4 -11,6 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 76.498 15,8 3,6 3,7 9,3 2,3 15,8 2,2 2,2 3,6

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 94.687 6,6 1,4 1,3 11,6 2,0 6,6 0,7 0,9 1,4 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 393.691 2,1 2,2 8,8 8,7 -0,8 2,1 10,3 8,9 10,3

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 36.902 2,4 -1,5 -0,9 5,4 -4,5 2,4 -1,6 -1,9 -1,5 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 181.887 15,9 6,7 6,6 10,3 10,0 15,9 5,2 5,7 6,7

Sorocaba
Autopeças e acessórios 39.366 27,0 13,3 12,9 23,3 24,1 27,0 10,5 11,9 13,3

Sorocaba
Concessionárias de veículos 299.279 9,5 7,3 6,4 7,6 19,4 9,5 5,5 7,1 7,3

Taubaté
Autopeças e acessórios 31.377 -2,7 2,0 1,8 0,7 0,5 -2,7 0,5 0,5 0,2

Taubaté
Concessionárias de veículos 326.262 16,1 17,2 16,4 22,0 19,9 16,1 17,0 17,3 17,2

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

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

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

PESQUISA (PCCV -  Outubro 2017) 

32



Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Out-17/Out-16

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) ago-17 (%) set-17 (%) out-17 (%) ago-17 (%) set-17 (%) out-17 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.123.497 12,8 10,7 11,6 16,1 9,1 12,8 10,6 10,4 10,7 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.468.052 9,2 7,8 7,8 12,5 6,6 9,2 7,8 7,7 7,8

Capital
Autopeças e acessórios 375.554 14,3 18,4 20,0 24,8 10,2 14,3 20,1 18,9 18,4

Capital
Concessionárias de veículos 2.705.648 6,4 5,5 5,3 9,7 1,4 6,4 5,9 5,4 5,5

ABCD
Autopeças e acessórios 72.356 12,4 21,0 26,5 23,5 26,4 12,4 21,6 22,1 21,0

ABCD
Concessionárias de veículos 447.096 18,1 8,1 7,9 21,7 12,3 18,1 6,2 6,9 8,1

Araçatuba
Autopeças e acessórios 26.867 1,7 0,1 0,8 -0,7 7,1 1,7 -0,9 -0,1 0,1

Araçatuba
Concessionárias de veículos 63.585 17,2 9,1 7,4 6,5 5,4 17,2 8,6 8,2 9,1

Araraquara
Autopeças e acessórios 41.640 3,7 14,2 12,4 28,1 13,0 37,3 11,8 11,9 14,3

Araraquara
Concessionárias de veículos 177.496 8,6 6,9 7,2 2,9 2,0 8,6 7,3 6,7 6,9

Bauru
Autopeças e acessórios 51.441 6,1 -1,4 -0,1 2,3 3,0 6,1 -2,2 -2,8 -1,4

Bauru
Concessionárias de veículos 183.946 5,8 4,6 5,3 6,2 7,3 5,8 4,1 4,4 4,6

Campinas
Autopeças e acessórios 126.567 16,0 9,0 8,9 13,2 7,9 16,0 8,3 8,2 9,0

Campinas
Concessionárias de veículos 711.773 10,8 11,8 10,8 18,5 14,9 10,8 11,6 11,9 11,8

Guarulhos
Autopeças e acessórios 53.750 30,3 10,3 9,7 30,2 18,2 30,3 6,9 8,1 10,3

Guarulhos
Concessionárias de veículos 133.823 11,5 8,6 7,9 12,0 13,6 11,5 7,6 8,3 8,6

Jundiaí
Autopeças e acessórios 42.933 13,3 2,2 -0,1 11,0 9,8 13,3 0,1 1,1 2,2

Jundiaí
Concessionárias de veículos 258.288 6,6 5,8 7,5 13,7 6,0 6,6 5,6 5,6 5,8

Litoral
Autopeças e acessórios 40.869 3,8 10,5 14,4 7,0 7,7 3,8 11,7 11,3 10,5

Litoral
Concessionárias de veículos 239.008 14,7 15,8 18,5 20,5 0,5 14,7 18,2 15,9 15,8

Marília
Autopeças e acessórios 52.795 14,1 22,8 22,0 13,9 16,7 14,1 24,7 23,8 22,8

Marília
Concessionárias de veículos 78.022 7,6 7,1 9,8 14,9 2,7 7,6 7,7 7,1 7,1

Osasco
Autopeças e acessórios 23.331 4,3 0,1 5,5 -1,3 -9,4 4,3 0,9 -0,4 0,1

Osasco
Concessionárias de veículos 191.751 19,5 12,9 13,4 22,9 30,7 19,5 9,6 12,0 12,9

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.062 -4,6 -11,6 -10,5 -17,4 -10,0 -4,6 -12,6 -12,4 -11,6 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 76.498 15,8 3,6 3,7 9,3 2,3 15,8 2,2 2,2 3,6

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 94.687 6,6 1,4 1,3 11,6 2,0 6,6 0,7 0,9 1,4 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 393.691 2,1 2,2 8,8 8,7 -0,8 2,1 10,3 8,9 10,3

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 36.902 2,4 -1,5 -0,9 5,4 -4,5 2,4 -1,6 -1,9 -1,5 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 181.887 15,9 6,7 6,6 10,3 10,0 15,9 5,2 5,7 6,7

Sorocaba
Autopeças e acessórios 39.366 27,0 13,3 12,9 23,3 24,1 27,0 10,5 11,9 13,3

Sorocaba
Concessionárias de veículos 299.279 9,5 7,3 6,4 7,6 19,4 9,5 5,5 7,1 7,3

Taubaté
Autopeças e acessórios 31.377 -2,7 2,0 1,8 0,7 0,5 -2,7 0,5 0,5 0,2

Taubaté
Concessionárias de veículos 326.262 16,1 17,2 16,4 22,0 19,9 16,1 17,0 17,3 17,2

* A preços de outubro/2017 – valores em R$ mil
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Para gerar excelentes resultados, a liderança 
precisa de qualidade, que nada mais é que 
uma filosofia de como gerenciar sua equipe 

para criar um ambiente mais produtivo e estimular 
os colaboradores a trabalhar com entusiasmo 
e engajamento em direção a objetivos comuns. 
Assim como ocorre no desenvolvimento de um 
produto, existem certos princípios que regem a 
qualidade na liderança.

O primeiro deles é básico: o respeito aos colaboradores. 
Em hipótese alguma o líder de uma equipe pode tratar 
seus colegas como escravos. Para exercer uma liderança 
positiva é de fundamental importância ouvir os colegas, 
cada qual com suas responsabilidades e competências. 
Desconsiderar a opinião de um especialista, por 
exemplo, significa desmotivar e, eventualmente, 
cometer falhas. 

Usar o trabalho de equipe a favor dos resultados da 
empresa é outro requisito para o profissional que 
assume posto de liderança, afinal, ninguém pode 
resolver nada sozinho. As contribuições de cada um 
dos colaboradores, mesmo que sejam pequenas, fazem 
o conjunto ter sucesso. Importante destacar: quem é 
deixado de fora das discussões perde motivação, o que 
impacta no ambiente de trabalho. 

A transparência na comunicação deve ser garantida 
pelo superior. É imprescindível fazer o que diz que 
irá fazer – isso significa lealdade à própria palavra. 
Ser transparente e honesto envolve não prometer o 
que não for capaz de entregar, como não apresentar 
perspectivas positivas demais. Às vezes vale fazer 
críticas mais duras, que transformem falhas em 
oportunidades de aprendizado.

Outro ponto de atenção é a inovação, a chave para 
a longevidade de uma empresa. Para incentivar a 

Um time engajado 
movimenta montanhas

cultura da inovação, o líder deve demonstrar que haverá 
avaliação justa das propostas. Se aprovada uma ideia, 
o colaborador deve ser reconhecido. Qual é a filosofia? 
Não há ninguém melhor que o colaborador para 
refletir como melhor executar as tarefas em seu próprio 
ambiente de trabalho.

Os colaboradores são muito receptivos para o 
reconhecimento, que pode ser traduzido num simples 
comentário de aprovação pela execução de um trabalho 
ou numa promoção por bom desempenho. Embora 
soe estranho, a crítica também pode fazer parte do 
processo de reconhecimento caso algo não tenha 
corrido bem, mas precisa ser educativa, de forma a 
apontar o caminho da melhoria.

Observar o comprometimento da equipe é 
imprescindível ao líder. Caso se mostre engajado com 
a causa da organização, o colaborador precisa ser 
reconhecido não só com elogios, mas também com mais 
responsabilidades e liberdade de decisão.

Delegar tarefas requer confiança. Mesmo que a decisão 
tomada não surta o resultado esperado, o colaborador 
não deve ser punido, mas incentivado a enxergar 
possibilidades de melhoria. Essa condição se reflete em 
autoconfiança e é percebida positivamente pelo cliente 
no momento em que o colaborador o visita e pode 
tomar decisão sem confirmar com o superior.

O líder depende plenamente do colaborador, que é 
quem faz acontecer na organização. Assim, cabe a ele 
motivar e ter a confiança de que os colaboradores darão 
o melhor de si para executar as tarefas. Esses são alguns 
princípios para o exercício da liderança com qualidade, 
capaz de engajar equipes para excelentes resultados. Um 
time motivado movimenta montanhas!

*Stephan Blumrich é diretor do Instituto da Qualidade Automotiva (IQA)

*Por Stephan Blumrich 

IQA
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ERIK PENNA                
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“Empreendedor não é uma função ou cargo, é um 
estado de espírito de alguém que deseja mudar 
o futuro.” (Guy Kawasaki)

Você sabia que um dos maiores sonhos do brasi-
leiro é ter o próprio negócio? Sim, segundo pes-
quisa da GEM Brasil, 44% dos brasileiros desejam 
abrir sua empresa. E, segundo dados do Sebrae:

- 99% do total de empresas no país são micro e 
pequenas empresas;

- Mais da metade dos empregos formais são cria-

dos pelos pequenos empreendedores;

- 40% da massa salarial no Brasil advém dos micro 

e pequenos negócios;

- 27% do PIB (Produto Interno Bruto) é gerado pe-

las MPEs;

- 45% não se sentem preparados para o desafio 

de empreender.

Educação e Empreendedorismo: 
um casamento perfeito
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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

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r

39

Números com tamanha relevância nos faz pensar 
por que nos debruçamos durantes anos em tantas 
disciplinas, estudamos horas e horas assuntos que 
não são tão substanciais para a vida e, na grande 
maioria das escolas do Brasil, nenhuma aula é mi-
nistrada sobre empreendedorismo. Quase nada 
se aprende no ensino fundamental e ensino mé-
dio sobre como montar e gerir um negócio. 

E sabe o que é mais triste? O sonho de muita gen-
te tem virado pesadelo. É isso mesmo pois, se-
gundo o IBGE, seis em cada dez negócios abertos 
no Brasil fecham antes de completar cinco anos.

Essa estatística triste pode ser amenizada à me-
dida que houver uma abordagem empreende-
dora no ambiente escolar. Muitos educadores já 
compreendem a importância dessa nova missão 
de vida, até porque descobrem em vários casos 
onde o negócio fecha as portas. Por consequência, 
alguns lares também são destruídos, afinal, onde 
falta pão, ninguém tem razão.

Já parou para pensar como seria sensacional ver 
crianças e adolescentes poderem estimular a 
criatividade, a cultura da inovação, descobrir sua 
aptidão profissional, estudar casos práticos de ne-
gócios, aprender com o erro e acertos de outros 
empreendedores, ser incentivado a pensar fora da 
caixa e a identificar oportunidades? E, a partir daí, 
quantos equívocos fatais poderiam ser evitados?

Outro dia, um comerciante me relatou que pas-
sou anos comprando um produto por R$ 20,00 e 
vendendo por R$ 40,00 e que, até fazer uma qua-
lificação no Sebrae e aprender a fazer o cálculo 
de custo, achava erroneamente que o lucro nes-
sa operação era de 100%. Outro caso semelhante 
ocorreu com um amigo dentista. Ele reconheceu 
enfrentar sérias dificuldades na gestão do seu 
consultório, afinal, estudou muito anos sobre a 
dentição humana, mas quase nada sobre gestão, 
finanças e pessoas.

Aliás, estudos apontam que é bem maior a taxa 
de mortalidade do empreendedor que abre um 

negócio por necessidade, quase que obrigado, 

para poder gerar alguma renda para garantir sua 

subsistência. Já aquele que empreende após ter 

identificado uma oportunidade, planeja e pes-

quisa tem chances bem maiores na longevidade 

da sua empresa. 

E mesmo aqueles que ao estudar o empreende-

dorismo não pegam gosto pela abertura de um 

negócio próprio, com certeza a capacitação dessa 

disciplina aguçará o intraempreendedorismo, ou 

seja, proporcionará profissionais mais eficientes, 

funcionários mais engajados, colaboradores mais 

comprometidos. O empreendedorismo interno 

nos gera uma insatisfação por estar na posição de 

um mero coadjuvante para ser um protagonista 

na vida, visionário, ou seja, um líder que inspira 

e transforma pessoas e resultados.

Uma frase do filósofo chinês Confúcio diz: 

“Encontre um trabalho que você ame e não te-

rás que trabalhar um único dia em sua vida.” 

Evidentemente que fazer o que ama é um passo 

na direção certa do sucesso, mas fica claro que 

um professor que fala de negócios em sala de 

aula transforma a vida dos alunos, auxiliando na 

criação e manutenção da sua tão sonhada empre-

sa e evitando um prematuro fracasso pessoal e 

profissional, além de contribuir para aulas mais 

estimulantes e interativas.



Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

NOV
A

DEZ
B

JAN-DEZ
C

DEZ
D

JAN-DEZ
E

A/B A/D C/E

Total 186.858 182.631 1.995.574 178.828 1.776.860 2,3 4,5 12,3

Veículos leves 179.723 176.281 1.933.662 173.886 1.716.964 2,0 3,4 12,6

Automóveis 155.866 154.956 1.691.350 151.882 1.484.744 0,6 2,6 13,9

Comerciais leves 23.857 21.325 242.312 22.004 232.220 11,9 8,4 4,3

Caminhões 5.915 5.264 50.158 4.276 48.742 12,4 38,3 2,9

Semileves 199 181 1.808 183 1.984 9,9 8,7 -8,9

Leves 1.372 1.158 11.661 1.084 13.096 18,5 26,6 -11,0

Médios 612 436 4.439 376 4.218 40,4 62,8 5,2

Semipesados 1.566 1.432 13.533 1.325 14.473 9,4 18,2 -6,5

Pesados 2.166 2.057 18.717 1.308 14.971 5,3 65,6 25,0

Ônibus 1.220 1.086 11.754 666 11.154 12,3 83,2 5,4

Mil 
unid.

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

2014 247,8 212,3 201,0 243,6 240,6 216,7 242,2 223,2 244,6 254,5 246,8 307,9 2.881,0

2015 208,1 154,9 196,9 183,8 180,3 179,6 189,9 173,9 167,7 162,1 166,9 190,5 2.154,6

2016 130,2 125,1 153,2 141,6 145,6 149,4 157,4 160,2 139,0 141,0 158,3 179,2 1.780,2

2017 131,1 121,9 169,3 140,3 175,4 175,2 164,0 193,1 178,9 181,9 182,6 186,9 1.995,6

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS

O licenciamento de autoveículos novos nacionais fechou 2017 com alta de 12,3% em relação ao ano de 2016. 
Entre os segmentos, destaque para os veículos leves, que registraram aumento de 12,6% na comparação anual, 
contribuindo para o resultado positivo de uma forma geral. É possível destacar também o resultado obtido 
pelo segmento de Caminhões Pesados, que licenciou 25% a mais de veículos em 2017. Entretanto, os próprios 
Caminhões, nas categorias Semileves, Leves e Semipesados fecharam o ano no vermelho, com resultados ne-
gativos frente a 2016.

NÚMEROS DO SETOR
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Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

DEZ
A

NOV
B

JAN/DEZ
C

DEZ
D

JAN/DEZ
E

A/B A/D C/E

Total 213.707 249.075 2.699.672 199.864 2.156.356 -14,2 6,9 25,2

Veículos leves 204.949 239.244 2.596.115 194.789 2.077.169 -14,3 5,2 25,0

Automóveis 180.338 208.540 2.269.468 164.937 1.778.464 -13,5 9,3 27,6

Comerciais leves 24.611 30.704 326.647 29.852 298.705 -19,8 -17,6 9,4

Caminhões 7.436 8.166 82.887 4.102 60.482 -8,9 81,3 37,0

Semileves 93 115 2.311 137 2.239 -19,1 -32,1 3,2

Leves 2.228 1.728 17.842 1.131 16.634 28,9 97,0 7,3

Médios 494 596 6.588 140 3.228 -17,1 252,9 104,1

Semipesados 1.753 2.258 23.717 1.083 17.095 -22,4 61,9 38,7

Pesados 2.868 3.469 32.429 1.611 21.286 -17,3 78,0 52,3

Ônibus (Chassis) 1.322 1.665 20.370 973 18.705 -20,6 35,9 10,5

Rodoviário 128 321 4.526 114 4.276 -60,1 12,3 5,8

Urbano 1.194 1.344 16.144 859 14.429 -11,2 39,0 11,9

Mil 
unid.

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

2014 237,3 281,6 272,8 277,1 281,4 215,9 252,7 264,6 300,8 293,3 264,8 204,0 3.146,4

2015 205,3 206,4 255,9 220,3 213,8 188,2 224,1 217,8 174,6 205,1 175,1 142,8 2.429,4

2016 148,7 144,2 198,8 171,5 177,2 184,5 190,6 178,7 170,3 175,7 216,3 200,9 2.157,4

2017 174,1 200,4 235,4 189,5 237,1 212,3 224,8 260,3 237,2 249,9 249,1 213,7 2.699,7

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
No que diz respeito à produção de autoveículos montados, o resultado na comparação anual foi ainda mais 
positivo do que nos licenciamentos. Em 2017, a produção total foi 25,2% superior à registrada no ano anterior. 
Destaque para os Caminhões, cuja média de crescimento (37%) foi altamente influenciada pelo segmento de 
Médios, que registrou aumento de 104,1% na produção do ano recém-encerrado. Entretanto, vale frisar que ne-
nhum dos segmentos analisados obteve resultado negativo ao final da temporada.
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Pode causar relativa surpresa o número de de-
missões motivadas por algum fator comportamen-
tal e não por razão técnica nas grandes empresas. 
Quando inicia sua jornada em um novo ambiente, 
o colaborador geralmente teme pela forma como 
desempenha seu trabalho, pela aceitação à técni-
ca que emprega em suas atividades e fatalmente 
acaba comparando seu trabalho ao dos colegas 
que ocupam cargos semelhantes.

O que se observa, no entanto, é que as de-
missões costumam ocorrer em boa parte dos ca-
sos devido ao aspecto comportamental dos fun-
cionários e não à sua capacidade técnica. Pouco 
se fala nas empresas sobre a chamada etiqueta 

empresarial, fundamental para evitar cenários de 
desgaste entre colaboradores, sejam subordina-
dos ou superiores.

Uma das principais falhas do trabalhador mo-
derno está relacionada à sua negligência ao ob-
servar fatores do dia a dia que comprometem 
sua imagem com os colegas de trabalho. O tradi-
cional atraso no início da jornada ou no retorno 
do horário de almoço contam de forma negativa 
para os demais funcionários, especialmente se 
for hábito frequente.

O celular deixado sempre fora do modo silen-
cioso (gerando barulhos desagradáveis durante a 
jornada de trabalho), o uso de materiais da em-

Etiqueta Empresarial
Evite problemas desnecessários
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presa para demandas pessoais, a frequente au-
sência durante o horário de trabalho para resolver 
problemas pessoais. Enfim, a lista é extensa e tais 
atitudes podem prejudicar o próprio funcionário 
na sequência de sua carreira na empresa.

Ninguém está defendendo a utopia de um fun-
cionário perfeito, que fique claro. Somos todos 
seres humanos. Iremos atrasar, teremos proble-
mas pessoais para resolver, apresentaremos falhas 
naturais. O problema é quando estes hábitos se 
tornam frequente, fazendo com que o desem-
penho do colaborador destoe sobremaneira de 
seus colegas de trabalho. Não é justo (e tampouco 
saudável para o ambiente de trabalho) que de-
terminado funcionário tenha certos privilégios em 
detrimento dos demais, com maior possibilidade 
para se atrasar ou cometer erros.

Portanto, esteja certo e ciente disso. Ainda 
que suas atitudes e seus hábitos possam parecer 
imunes a uma avaliação mais profunda e aten-

ta por parte da chefia, saiba que elas ajudarão a 
compor sua imagem profissional. Essa imagem 
certamente terá um peso enorme no momento 
em que a empresa tiver de decidir entre você e 
outro funcionário com desempenho semelhante.

Perder o emprego por conta de uma incapaci-
dade técnica é algo mais fácil de aceitar. A solu-
ção para este problema é estudar, aprimorar-se, 
buscar novos conhecimentos. Quando a demis-
são, no entanto, se dá por fatores comportamen-
tais, a avaliação precisa ser muito mais profunda, 
para que se entenda definitivamente o que é 
necessário mudar.

Nesse momento, o mais inteligente é buscar a 
sinceridade daqueles que o demitiram. Entender 
o que, de fato, motivou a demissão. Não serão 
palavras agradáveis de se ouvir, mas ao menos 
permitirão que você saiba exatamente como agir 
em seu próximo desafio, já que naquele ambiente 
as coisas já não deram certo.

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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A Automechanika Shanghai 2017, realizada de 
29 de novembro a 2 de dezembro, no National 
Exhibition and Convention Center, Puxi, 

Shanghai, China, foi um estrondoso sucesso.

A pujança do mercado chinês tem colaborado enor-
memente para o crescimento contínuo desta mostra 
que tem procurado atender não só o mercado local, 
mas todos os segmentos do aftermarket asiático.

A cada ano, novos participantes acorrem a esta feira 
que já se tornou imprescindível para vendedores e 
compradores que buscam as novidades e novas tec-
nologias apresentadas, trocar informações e aprender 

sobre novas tendências e soluções encontradas pelos 
players do mercado automotivo. 

Durante o evento, 57 painéis, palestras, seminários 
e discussões foram realizados.

A enorme diversidade de peças e novas soluções 

e tendências surgidas a cada ano, além de novos ex-

positores participantes, obriga os organizadores da 

feira a expandir a área de exposições, bem como 

rever formas de organização e logística. E o resul-

tado do esforço da enorme equipe de profissionais 

altamente qualificados dedicados à organização da 

mostra não poderia ser outro: o sucesso do evento. 

A 13ª edição da Automechanika Shanghai celebrou a 

realização da sua maior feira tendo atingido o recor-

de de 6.051 expositores vindos de 40 países e regi-

ões, o que representou um crescimento de 5% sobre 

a mostra anterior.  Da mesma maneira, a presença de 

mais de 130.000 visitantes comerciais representou ou-

tro saudável recorde, atingindo um crescimento de 8%. 

E para abrigar todo este contingente de expositores e 

visitantes, foi necessária a expansão de 9% na área de 

Automechanika Shanghai...
E o sucesso continua...

EVENTOS - Jarbas Ávila
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exposição, que atingiu 340.000 m², e pela primeira vez 

exigiu a utilização de 15 halls do pavilhão de exposições.

A indústria automobilística na Ásia vem se desen-

volvendo num ritmo acelerado. De 2009 a 2016, a China 

sozinha atingiu o índice de maior fabricante de automó-

veis do mundo, e, claro, se beneficiou enormemente 

dessa condição, sendo também o maior vendedor. Uma 

das consequências é que a China se tornou o maior pro-

dutor e exportador mundial de pneus, tendo produzido 

947 milhões de unidades em 2016. E as expectativas 

para o mercado global de pneus deverá chegar a 2,5 

bilhões de unidades até 2022. 

Atentos a este explosivo mercado, os organizado-

res da Automechanika incluíram a REIFEN Zone, no 

West Hall, onde o mundo dos pneus, rodas e produtos 

relacionados puderam ser apresentados. A REIFEN é 

uma das líderes mundiais de feiras para a indústria de 

pneus e a parceria com a Automechanika é reflexo de 

um consistente relacionamento entre pneus e setores 

do aftermarket.

Outros setores muito procurados na feira foram os 

pavilhões Eletronics& Systems, que reuniram apro-

ximadamente 1.200 expositores com produtos e ser-

viços relativos a novos métodos para transmissão de 

energia para carros comuns, carros elétricos, direção 

autônoma, segurança e tecnologias relacionadas. E 

o E-Mobility&Infrastructure Zone, instalado no Hall 

North, que complementou o setor de eletrônicos, 

apresentando diferentes aspectos dos veículos elétri-

cos, como controles elétricos, baterias, além de toda 

a cadeia de equipamentos para testes, e muito mais.

O potencial de crescimento desta feira ainda é mui-

to grande, e permite esperar novos recordes para este 

ano. E com o crescimento de expositores e visitantes 

o poder de atração também cresce, incentivando que 

outros players venham a participar e crescer junto com 

o mercado do aftermarket.

A próxima edição da feira acontecerá de 28 de no-

vembro a 1º de dezembro de 2018.

Esperamos você lá.

Para mais informações acesse: www.automechanika-

-shanghai.com.
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SINDIREPA-SP ESCLARECE DÚVIDAS A RESPEITO 
DA REFORMA TRABALHISTA

Em vigor desde novembro de 2017, a reforma trabalhista tem 
gerado diversas dúvidas tanto para empregados quanto para 

empregadores. De acordo com Odair de Moraes Júnior, advoga-
do e consultor jurídico do Sindirepa-SP, a reforma trouxe novas 
modalidades de contratação, como o trabalho intermitente, a 
terceirização e o autônomo. O especialista explica que, no caso 
do trabalho intermitente, o funcionário não tem garantido tempo 
de trabalho mínimo e recebe de acordo com o tempo do serviço. 
O contrato é por escrito, estipulando o valor da hora de trabalho. 
“Esse valor não pode ser menor do que o mínimo por hora dos 
que exercem a mesma função na mesma empresa, no esquema 
tradicional de contratação”, explica. 

Já o autônomo pode prestar serviços apenas a uma empresa 
(diferentemente do intermitente), e ainda assim não será consi-
derado um funcionário. O contrato de serviço, porém, não pode 

DANA REFORÇA SUA POSIÇÃO NO MERCADO DE 
REPOSIÇÃO COM A MARCA SPICER

Neste início de ano, a Dana destacou o começo da nova 
fase da tradicional marca Albarus no mercado brasileiro 

de reposição. A empresa ampliou as soluções já disponíveis 
com a marca Spicer, oferecendo, nas tradicionais caixas em 
amarelo, vermelho e preto, uma completa linha de juntas 
homocinéticas, cruzetas e cubos de roda para a frota nacional 
de veículos automotores.

Para Carlos Dourado, diretor de Vendas de Reposição para a 
América do Sul, o objetivo da empresa é atender de forma 
mais completa as necessidades crescentes no mercado de 
reposição, de modo a aliar qualidade e preços competitivos. 
“Estamos ampliando nossa atuação e melhorando as op-
ções que os clientes podem oferecer para os seus clientes, 
ampliando os seus negócios. A marca Albarus tem tradição 
inegável que se traduz em um recall impressionante, sempre 
associado à qualidade e confiabilidade. Junto com a Spicer, 
amplia o nosso portfólio de produtos e oferece uma com-

ter uma cláusula definindo exclusividade. “Para configurar uma 

relação de emprego desse trabalhador, será necessário existir 

outros elementos, não apenas a exclusividade, como a subor-

dinação, ou seja, ele receber ordens diretas da empresa, ter de 

cumprir horários fixos de trabalho, justificar faltas”, completa o 

advogado. Diante da insegurança jurídica que ainda existe sobre o 

tema, o Sindirepa-SP destaca que tem à disposição das empresas 

associadas o serviço de consultoria jurídica.

binação versátil, de acordo com a necessidade do cliente, 
além de trazer o aval da Dana, outro diferencial importante”, 
afirmou. Vale mencionar que a antiga Albarus – hoje Dana – 
iniciou suas operações em 1947 com uma pequena oficina 
de precisão no Rio Grande do Sul.

FLASH                
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DELPHI TECHNOLOGIES LANÇA TRÊS COMPRESSORES 
PARA MODELOS TOYOTA, HYUNDAI E GM

A Delphi anunciou o lançamento de três compressores para 
o mercado de reposição, com aplicações para modelos 

da Toyota, Hyundai e GM. Os novos produtos, com qualidade 
original, visam atender à demanda do mercado por sistemas 
de climatização que proporcionem mais tecnologia e econo-
mia para os consumidores, destacou a empresa.

Os lançamentos da Delphi já estão disponíveis no merca-
do e podem ser encontrados por meio dos códigos abaixo:

• CS20422 − com aplicação para o modelo Toyota Etios 1.3 e 1.5

• CS20462 − com aplicação para o Hyundai IX35 2.0

• CS20483 − com aplicação para o Chevrolet Cobalt 1.4 e 1.

BOAS PERSPECTIVAS DA ZF PARA 2018

A ZF Friedrichshafen AG inicia o ano animada com as 
perspectivas para 2018. Em 2017, a empresa evoluiu 

de forma consistente em termos de quitação de sua car-
ga de dívida e cumpriu suas metas de vendas e ganhos 
estipuladas. Em conferência realizada no North American 
International Auto Show (NAIAS), o CEO da ZF, Konstantin 
Sauer, anunciou que a agência de classificação de crédito 
Moodys avaliou recentemente que a empresa está dentro 
da “Categoria de Investimento”, confirmando seu signifi-
cativo progresso. “Nosso desempenho econômico, a nova 
classificação da agência e nossos produtos em particular, 
mostram que entregamos o que prometemos”, disse Sauer.

“A classificação atualizada destaca as nossas sólidas po-
líticas financeiras, além de ser uma conquista histórica que 
garante uma independência financeira firmemente ancora-
da na ‘ZF 2025’, a nossa estratégia de longo prazo. Estamos 
realizando um excelente progresso na redução da dívida 

A empresa reforça ainda que conta com um portfólio que 
atende mais de 50% da frota circulante no Brasil, possuin-
do também as tecnologias CVC (Compressor Compacto 
Variável), Fixo, Míni CVC, Scroll e Calsonic.

originada pela aquisição da TRW em 2015. De fato, o pro-
gresso está sendo mais rápido do que o esperado”, comen-
tou o executivo. A ZF planeja fornecer informações mais 
precisas sobre a redução da dívida, os ganhos do grupo e 
outros números e dados financeiros em sua conferência de 
imprensa anual que será realizada em Friedrichshafen, na 
Alemanha, no dia 22 de março.

w w w. r e v i s t a m e r c a d o a u t o m o t i v o . c o m . b r

47



TMD/COBREQ ENCERRA 2017 COM 83 
LANÇAMENTOS NA REPOSIÇÃO

A TMD Friction do Brasil tem muito o que comemorar 
em relação ao ano recém-encerrado. A empresa, que 

no mercado de reposição comercializa seus produtos com 
a marca Cobreq, fechou 2017 com 83 aplicações lançadas a 
este mercado, destinadas a veículos e motos.

Além disso, foram desenvolvidas e lançadas 32 novas apli-
cações com 8 pastilhas e duas lonas de freio para as linhas 
leve e pesada, e 24 discos de freio totalizando 28 itens entre 
pastilhas e discos de motos. Pastilhas de freio também foram 
lançadas para 6 modelos das motos BMW, 12 da Ducati, 3 
da Aprilia e 2 da Yamaha, além de discos de freio traseiro 
ou dianteiro para os modelos Titan, Falcon, Twister, Teneré, 

FRAS-LE EXPÕE LONAS COMERCIAIS NA HDAW 2018 
E COMEMORA PARCERIA COM MERITOR

A  Fras-le aproveitou sua presença na HDAW 2018 (Heavy 
Duty Aftermarket Week), em Las Vegas, EUA, para apre-

sentar sua linha de lonas comerciais, que são distribuídas no 
mercado norte-americano através da Meritor. O evento foi 
realizado de 22 a 25 de janeiro e serviu também para que 
a Fras-le comemorasse os 20 anos da parceria que mantém 
com a Meritor.

A parceria teve início em 1997 com a venda para a Meritor 
de lonas de freio para veículos pesados para o mercado de 
reposição dos EUA. “Há duas décadas a decisão de fazer esta 
aliança com a Meritor nos colocou no cenário internacional 
com presença em todos os continentes e levou-nos a um 
parceiro comprometido e reconhecido internacionalmente, 
que agregou valor à nossa marca e produtos”, afirmou o CEO 
Sérgio de Carvalho.

Fazer, Tornado, Strada entre outras – de um total de 25 motos. 
“Todos os itens desenvolvidos e distribuídos após intensos 
testes de campo e de laboratório”, informa a empresa.

Na HDAW 2018, a Fras-le apresentou produtos de alta tecno-
logia e performance, como pastilhas comerciais para freios a 
ar e hidráulicos e lonas pesadas para freios a tambor. O ob-
jetivo da participação no evento era também a prospecção 
de novos negócios para ampliar a participação da Fras-le no 
mercado norte-americano.
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NAKATA LANÇA BANDEJAS DE SUSPENSÃO PARA 
VEÍCULOS CITY E FIT DA HONDA

ANakata anunciou o lançamento de bandejas de suspen-
são para os veículos Honda City e Fit. De acordo com a 

empresa, o item com código NBJ7006DP atende o modelo 
City e Fit (2009 a 2013), posição dianteira direita, com pivô, 
bucha e coxim. Já a bandeja com código NBJ7006EP é in-
dicada para os mesmos modelos City e Fit, sendo dianteira 
do lado esquerdo.

A marca, que tem mais de 60 anos de atuação no Brasil, 
consolidou-se como um dos principais fabricantes de com-
ponentes para suspensão, freio, direção, transmissão e mo-
tor para o mercado de reposição. A empresa ressalta que a 
bandeja trabalha em conjunto com outros componentes da 
suspensão, ligando a roda ao chassi do veículo e deve ser 
substituída quando empenada, trincada, por desgaste de bu-
chas ou do pivô, que neste caso é embutido na própria peça.

VENDAS DE VEÍCULOS NOVOS CRESCEM
 23% EM JANEIRO

D e acordo com dados da Federação Nacional da 
Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave), as 

vendas de veículos novos registraram aumento de 23,14% 
em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2017. No 
total, 181,2 mil unidades foram emplacadas no primeiro mês 
de 2018. É preciso salientar, no entanto, que houve queda de 
14,75% na comparação com o mês de dezembro de 2017.

Entre os setores que compõem o índice, o de ônibus foi o 
que registrou maior expansão em janeiro, com 57,71%. Já 
os caminhões tiveram alta de 56,26%, enquanto os auto-
móveis e veículos comerciais leves (como picapes e furgões) 
registraram aumento de 22,29% nas vendas. A perspectiva 
da Fenabrave para 2018 é de que aconteça uma melhora 
gradual, com o setor retomando o ritmo de crescimento do 

período antes à crise econômica. “As expectativas renovadas 
em função da melhora dos índices econômicos refletem, 
diretamente, na confiança do consumidor e favorecem o 
mercado de veículos”, avalia Alarico Assumpção, presidente 
da entidade. 

w w w. r e v i s t a m e r c a d o a u t o m o t i v o . c o m . b r
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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.MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO DAYCO

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,

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

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.

LANÇAMENTO

A Dayco é a marca que você confi a.
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A Albarus está de volta. Quem conheceu poderá matar a saudade. Quem não conhece, 
prepare-se para uma relação de confiança que nem o tempo pode apagar. Qualidade que 
marcou época e conquistou o coração do Brasil. Albarus. Qualidade que transmite segurança.

albarus.com.br facebook.com/albarusoficial youtube.com/albarus.oficial sac@albarus.com.br 0800-727-7012
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