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Em vários setores de negócios, o sistema de 

associativismo é cada vez mais aplicado com intuito 

de diluir gastos entre as empresas e promover ações 

conjuntas que permitam somar esforços em torno de 

um objetivo comum. Trata-se de uma estratégia muito 

usual na Europa no setor automotivo, principalmente 

em distribuição, mas que, aqui no Brasil, começa a 

dar os primeiros passos, com algumas iniciativas 

em andamento. Por isso, trazemos este tema para 

a matéria de Capa desta edição para mostrar como 

funciona o associativismo e os resultados alcançados. 

Outro assunto abordado nesta edição refere-se às 

perspectivas do setor e o processo de formação 

de líderes brasileiros na entrevista com Antonio 

Jorge Martins, especialista no setor automotivo 

e coordenador do MBA em Gestão Estratégica de 

Empresas da Cadeia Automotiva da FGV (Fundação 

Getúlio Vargas). 

Procuramos a cada edição apresentar conteúdo 

relevante e que agregue valor ao negócio das 

empresas do setor de reposição. Por isso, a sua 

colaboração com envio de sugestões de pautas e 

assuntos de seu interesse são muito bem-vindos!

Até breve!  

UNIÃO FAZ A DIFERENÇA

Rodrigo Carneiro, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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Em entrevista exclusiva à revista Mercado 
Automotivo, Antonio Jorge Martins, 
coordenador do MBA em Gestão Estratégica 
de Empresas da Cadeia Automotiva da FGV 
(Fundação Getulio Vargas), analisou as 
perspectivas do setor automotivo brasileiro 
para os próximos anos. Além disso, Martins 
discorreu sobre o processo de formação 
de líderes brasileiros para atuar no setor. 
Confira a seguir a íntegra da entrevista:

PANORAMA 
ATUAL DO SETOR

Revista Mercado Automotivo – 
É possível dizer hoje que o pior 
da crise econômica no tocante 
ao setor automotivo já passou? 
É possível ser otimista no que 
diz respeito aos próximos anos?

Antonio Jorge Martins: Sim. 
Hoje em dia, já é possível perce-
ber que superamos a pior crise 
já vivenciada pelo setor auto-
mobilístico no mercado brasilei-
ro. Isso se deve, na prática, não 
somente em termos de uma me-
lhoria do mercado interno, mas 
também de uma estratégia ado-
tada pelas empresas – pratica-
mente de todas as empresas do 
setor de automóveis e caminhões 
– de retomar as exportações. 
No mundo não existem empre-
sas que, para fazer frente às os-
cilações de um mercado de um 
país em desenvolvimento como 
o Brasil, não tenham que adotar 

estratégias como estas, de se vol-
tar à exportação para minimizar 
esses altos e baixos da economia.

RMA – Que avaliação o se-
nhor faz do Inovar Auto? Ele 
cumpriu seus objetivos? Ficou 
aquém do esperado? O que 
mais se esperava era o investi-
mento em inovação de empre-
sas no Brasil. Isso ocorreu?

AJM: Na realidade, o que o Ino-
var Auto determinava era que a 
inovação se voltasse principal-
mente para essa parte de mo-
torização. Realmente, na nossa 
percepção, ele teve dois gran-
des objetivos atingidos. Um 
era que, naquele momento, as 
importações começavam a se 
tornar volumosas, e ao mesmo 
tempo tinha-se em mente o 
foco de se trabalhar nessa par-
te de motorização. Esses dois 
objetivos foram alcançados. 

A questão básica que hoje se 
questiona – e é por isso que o 
programa Rota 2030 está demo-
rando – é o fato de que: haveria 
necessidade desses incentivos 
para que as empresas chegas-
sem ao mesmo estágio em que 
elas hoje se encontram? 

Em outras palavras, para dei-
xar bem claro, será que o pró-
prio mercado brasileiro não é 
o próprio incentivo para que 
essas empresas possam evo-
luir e chegar exatamente a 
movimentos que caracterizem 
diferenciais de suas atuações, 
conforme requerido em todos 
os mercados altamente compe-
titivos? Será que isso já não é 
observado no mercado brasilei-
ro quando, após vivenciarmos 
50 anos somente com quatro 
fábricas de automóveis e hoje 
já termos cerca de 24 monta-
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doras instaladas no Brasil, essa 
competividade não seria a pre-
missa básica para que essas 
empresas invistam e alcancem 
patamares de competividade 
necessários? Esse é o ponto.

RMA – No que diz respeito a 
pequenas e médias empresas 
do setor automotivo, até mes-
mo de autopeças, o senhor 
considera que elas já compre-
enderam a importância do in-
vestimento em inovação? Ou o 
tema ainda é um “tabu” ligado 
a aumento de custos?

AJM: As indústrias de autope-
ças não conseguem, na minha 
percepção, caminhar de uma 
forma como se apregoa e como 
se define um real movimento de 
inovação empresarial. Em pri-
meiro lugar, temos uma grande 
maioria de indústrias de auto-
peças que são pequenas e mé-
dias empresas. Tendo sido afe-
tadas pela crise que se instalou 
no Brasil nos últimos anos, não 
têm condições de correr na dire-
ção almejada para um nível de 
inovação adequado. Por outro 
lado, existe outro fator determi-
nante pelo qual as indústrias do 
setor automotivo como um todo 
se habituaram, ao longo de suas 
existências, a usufruir de incenti-
vos fiscais para caminhar em de-
terminadas direções. Esse mo-
vimento está acabando. O País 
não tem mais como continuar 
suportando financeiramente, em 
termos fiscais, uma série de in-
centivos que foram concedidos. 
Ou seja, terá que haver uma mu-
dança de mentalidade, de cul-
tura, por parte de uma série de 
empresas do setor automotivo e 
isso demanda tempo.

RMA – Isso especialmente 
para pequenas e médias em-
presas do setor que preci-
sam de uma saúde financei-
ra mais equilibrada, certo? 
 
AJM: Exatamente. As pequenas e 
médias empresas têm mais esse 
fator. Tem a questão de cultura e 
também o de necessitarem de uma 
adequada estrutura financeira para 
fazer frente a esses desafios.

RMA – O senhor é coordenador 
do MBA de Gestão de Empre-
sas da Cadeia Automotiva da 
FGV. Qual é o principal diferen-
cial deste curso?

AJM: Nós estamos abordando 
nesse curso os grandes pilares 
de que o setor se ressente para 
que possa evoluir de forma mais 
competitiva possível. São três pi-
lares: inovação, liderança e visão 
de negócios. São os três princi-
pais pilares que o MBA se vale 
visando fortalecer a trajetória 
profissional dos executivos que 
se candidatam a esse curso. En-
tão, exploramos bastante esses 
temas. Não que não abordemos 
tudo o que diz respeito ao setor 
automotivo. Falamos de vendas, 
de finanças, etc. Mas os diferen-
ciais são exatamente a inovação, 
a liderança e também a parte de 
tecnologia, que são hoje as três 
vertentes fundamentais que nor-
teiam a trajetória profissional 
diferenciada de um executivo.  
Então eu consigo na coorde-
nação reunir tudo aquilo que 
faz parte de uma base comum 
a qualquer curso de adminis-
tração, “linkando” a inovação, a 
tecnologia e a liderança, fazendo 
com que os executivos comun-
guem dessas premissas para 

ter uma adequada visão de ne-
gócios. Isso é que é importante. 
Na realidade, o setor hoje se res-
sente de profissionais, de execu-
tivos que cada vez mais tenham 
uma visão de negócios. O setor 
caminha cada vez mais para uma 
visão de prestação de serviços, e 
serviços não têm prazo de dura-
ção tão grande quanto o produ-
to. A cada movimento, é preciso 
repensar e ter mais fortemente 
em mente uma visão de negó-
cios. No MBA, proporcionamos 
isso através de montagens de 
planos de negócios.

RMA – O senhor entende que 
faltam líderes atualmente no 
setor automotivo brasileiro? 
Se sim, por quê?

AJM: Sim. É por isso que um 
dos pilares do curso é exata-
mente a formação de liderança. 
E o mercado se ressente disso. 
E por quê? Porque tivemos, ao 
longo de vários anos, a utiliza-
ção desse mercado brasileiro 
por grandes empresas monta-
doras com executivos de origem 
estrangeira que vieram para cá 
para “pegar carona” em todas 
essas mudanças que acontecem 
no País em processo de desen-
volvimento, para servir até mes-
mo de “trampolim” para esses 
executivos irem para posições 
mais elevadas em suas matri-
zes. Nós tivemos isso ao longo 
de muitos anos, e hoje, dadas as 
características de um mercado 
extremamente competitivo, es-
sas empresas se ressentem cada 
vez mais da ausência de execu-
tivos brasileiros em posições de 
comando em suas companhias.
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RMA – Diante de sua experiên-
cia no setor, tanto em relação 
ao tema quanto na questão 
acadêmica, qual a principal 
deficiência encontrada na-
queles que iniciam o MBA de 
Gestão? É possível apontar um 
aspecto no qual os profissionais 
têm maior dificuldade imediata?

AJM: Eu diria que são dois pila-
res principais. Até temos bons 
líderes, mas como fazer com que 
esses líderes efetivamente con-
sigam exercer uma posição ade-
quada de liderança? É preciso 
uma mudança de cultura da em-
presa. Como essas empresas fi-
caram fechadas durante muitos 
anos, o mercado fechou-se du-
rante muito tempo; essa mudan-
ça cultural é pior no Brasil do que 
em outras localidades em que o 
mercado ficou sempre aberto. 
Eu tenho líderes, mas, por 
exemplo, para exercer essa lide-
rança, a cultura não dava espa-
ço para isso, pois o mercado era 
fechado. Se nós continuarmos 
formando e fortalecendo novos 
líderes – e não falo apenas da 
FGV, mas do mercado como um 
todo – e havendo essa mudança 
cultural por conta de uma maior 
competitividade, isso (surgi-
mento de novas lideranças) na-
turalmente vai acontecer.

RMA – Gostaria que falasse 
das perspectivas do setor au-
tomotivo para os próximos cin-
co anos. É possível voltar aos 
níveis de 2008, 2009?

AJM: Podemos sim retomar 
aqueles patamares, mas isso vai 
demorar um pouquinho. Nós es-
tamos num país que se ressente 
hoje de problemas fiscais muito 

sérios. Então, na realidade, te-
mos problemas fiscais, atraves-
samos até problemas políticos, 
que acabam inserindo um grau 
de incerteza muito grande na 
sociedade como um todo. Hoje, 
para que a sociedade retome 
seu poder, sua capacidade de 
consumo de forma mais ampla, 
é preciso reverter uma série de 
incertezas que existem em nos-
sa economia. E isso demora al-
gum tempo. O problema fiscal 
demanda até mais tempo do 
que o político. Não que te-
nhamos um prazo definido. 
Mas o fiscal demandará al-
guns anos para revertemos. 
Mas, de maneira geral, diria 
que o mercado tende a reto-
mar sim aqueles patamares.

Não é à toa que, se pararmos 
para pensar, mesmo algumas 
empresas de caminhões com 
uma ociosidade da ordem de 
80%, nenhuma delas se afastou 
do mercado brasileiro. Con-
cluindo, as expectativas desse 
mercado são bastante promis-
soras. Isso vai ser retomado, 
sim. Diferentemente até de ou-
tros continentes em que não 
temos expectativa de cresci-
mento tão grande como temos 
em nosso país. E falo também 
do mercado latino-americano 
como um todo. Hoje, quando 
essas empresas estão instaladas 
no Brasil, a visão não é somente 
atender o mercado brasileiro. O 
objeto da visão delas é principal-
mente o mercado latino-america-
no e quem sabe até outros mais, 
quando realmente suas matrizes 
dão liberdade para isso.

RMA – Por fim, os gargalos da 
infraestrutura do País seriam 

hoje o principal desafio para 
o setor automotivo brasileiro?

AJM: Sim, é um dos principais 
desafios, até para fazer frente a 
esses desafios tecnológicos. Eu 
preciso ter uma infraestrutura 
em plenas condições de se valer 
de um suporte tecnológico ade-
quado até para toda uma infra-
estrutura de carros autônomos 
ou de carros com cada vez mais 
tecnologias embutidas neles. 
Por isso que eu, particularmen-
te, condeno a necessidade de 
concedermos incentivos fiscais 
para o setor. Defendo muito 
mais que o País, até para fazer 
frente à sua crise fiscal, volte 
seus olhos para melhorar sua si-
tuação fiscal no sentido de atrair 
grau de investimento de duas 
agências de classificação de ris-
co. Isso é primordial para que 
possamos atrair fundos e funda-
ções de todo o mundo, que são 
aquelas instituições que mais 
investem em infraestrutura, que 
têm visão de longo prazo e que 
realmente para investir em de-
terminados países precisam de 
pelo menos dois graus de inves-
timentos concedidos por essas 
agências de risco.

Eu diria que o Brasil tem que se 
voltar para isso como forma de 
reduzir o Custo Brasil – acredi-
to que a nossa infraestrutura é 
um dos principais causadores 
daquilo que se chama de Custo 
Brasil – e ao mesmo tempo me-
lhorar as condições tecnológi-
cas de tal forma a permitir que a 
sociedade usufrua de tudo aqui-
lo para onde realmente o mundo 
está caminhando. De modo a 
evitar um gap desfavorável nesse 
aspecto em termos de países.
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Nos últimos meses o mercado interna-
cional tem se deparado com diversas 
disputas envolvendo as duas maiores 

economias do mundo. Estados Unidos e China 
intensificaram as provocações e ameaças recen-
temente no âmbito comercial, sob a justificativa 
de proteger suas próprias indústrias.

Para o secretário de Assuntos Internacionais do 
Ministério da Fazenda, Marcello Estevão, essa 
disputa comercial intensa entre os dois países 
poderá, de alguma forma, beneficiar o Brasil. 
Por consequência, o Mercosul (Mercado Comum 
do Sul) também poderia sair fortalecido.

“É claro que uma guerra comercial entre duas 
economias do tamanho da americana e da chi-
nesa não é bom para ninguém e todos têm a 
perder. Mas, pontualmente, o que eu tenho 
visto é que ela está nos ajudando. Na ques-
tão da soja, por exemplo, a decisão da China 
de impor tarifa sobre a exportação do produto 

dos Estados Unidos ajuda os produtores de soja 
do Brasil”, explicou o secretário, em entrevista 
a jornalistas, durante o seminário Mercosul e 
os Fluxos de Comércio, realizado na Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Ainda que saliente que o clima ruim em um 
ambiente de relações comerciais internacionais 
não é positivo para ninguém, Estevão explicou 
que o Brasil e o Mercosul poderão indiretamen-
te obter algum benefício neste cenário em que 
China e EUA estão focados um no outro.

“Você está em uma situação como a daquele ci-
dadão que está passando na rua e leva uma bala 
perdida. Era o caso do aço, por exemplo, onde 
quase acabamos por levar uma bala perdida. É 
verdade que no caso do aço conseguimos uma 
exceção, mas e se não conseguíssemos?”, alerta.

O secretário cita como exemplo a questão das 
commodities. De acordo com ele, caso a China 
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Disputa boa para o Brasil
Ministério da Fazenda entende que entraves comerciais 
entre China e EUA podem beneficiar o Brasil
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realmente faça um boicote ou aumente a tarifa 
para bens desse tipo (que representam parcela 
importante das exportações norte-americanas), 
o Brasil poderá se beneficiar porque também é 
um país exportador de commodities. O proble-
ma, segundo ele, é que o tema amanhã “pode 
ser outro”. Ou seja, as previsões para o mercado 
internacional ficam ainda mais fluídas diante de 
um cenário de conflitos.

Para ele, portanto, tanto o Brasil quanto o 
Mercosul devem aproveitar o momento “béli-
co” entre as duas potências para buscar novos 
acordos com quem está disposto a negociar. 
“E este é o momento adequado para fazê-lo, 
porque outros blocos comerciais vão querer se 
aproximar de quem está a favor de uma apro-
ximação”, afirma.

Apesar disso, a própria Organização Mundial do 
Comércio (OMC) tem se mostrado muito preo-
cupada com uma possível escalada de retalia-
ções por parte das duas potências. Em março, o 
diretor-geral da Organização, Roberto Azevêdo, 
manifestou preocupação com a situação, espe-
cialmente após a decisão do presidente dos 
EUA, Donald Trump, de sobretaxar o aço e o 
alumínio importados pelo país.

“O risco de uma escalada de retaliações comer-
ciais é maior hoje do que era antes, mas acho 
que todos estão conscientes desse risco. A mi-
nha percepção é que o diálogo começa. As partes 
começam a se falar para evitar ações unilaterais, 
que não contribuem para a solução e elevam o 
risco de um efeito dominó”, frisou Azevêdo.

Ao relacionar as decisões de Trump com o 
Brasil, o diretor-geral da OMC afirmou à época 
que a diversidade das mercadorias exportadas 
amenizará o impacto da sobretaxa sobre a ba-
lança comercial brasileira (diferença entre ex-
portações e importações). Azevêdo, entretanto, 
considerou preocupantes as eventuais conse-
quências sobre o setor siderúrgico brasileiro.

“O Brasil é superavitário do ponto de vista de 
comércio exterior. O País tem uma pauta de ex-
portação muito diversificada, mas não deixa de 
ser preocupante, sobretudo com uma perspectiva 
setorial. O governo está examinando a situação, 
está aberto para conversar, encontrar soluções e 
não descarta nenhuma alternativa”, concluiu.

Exportação de montadoras

Em meio a este cenário de relações comerciais 
que envolvem principalmente commodities, 
o Brasil registrou uma boa notícia ao final de 
março. De acordo com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
a exportação de veículos brasileiros cresceu 
3,3% no primeiro trimestre deste ano, na com-
paração com o mesmo período de 2017.

Para Antonio Megale, presidente da Anfavea, 
a consistência nas altas de exportações brasi-
leiras nos últimos meses representou um pa-
pel importante na expansão da produção das 
montadoras. “Parece que isso entrou de vez nas 
empresas”, afirmou, em relação às vendas de 
veículos para outros países.

Com o arrefecimento do consumo interno pelos 
brasileiros, as montadoras tiveram, de fato, de 
buscar o mercado externo para suprir suas per-
das. Para Megale, no entanto, a oferta de crédito 
deve melhorar nos próximos meses, com a que-
da na taxa básica de juros e a redução do depó-
sito compulsório. Consequentemente, espera-
-se melhora na demanda interna por veículos.

“Está injetando um pouco mais de liquidez na 
economia. Naturalmente, isso com a taxa de ju-
ros mais baixa vai permear o setor, vai oferecer 
mais financiamentos. Quando você põe dinhei-
ro no mercado, o setor cresce”, completou.

*Com informações da Agência Brasil 

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

15



REF.:1113

REF.:1538

REF.:42

REF.:1609REF.:1223

REF.:1594

REF.:401

REF.:1610

REF.:439

REF.:44

REF.:980

REF.:1014

REF.:880

REF.:113

PERSONALIZE COM O LOGOTIPO DA SUA EMPRESA!

FORTALEÇA SUA MARCA

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

www.galvani.com.br

Sempre com você!



REF.:1113

REF.:1538

REF.:42

REF.:1609REF.:1223

REF.:1594

REF.:401

REF.:1610

REF.:439

REF.:44

REF.:980

REF.:1014

REF.:880

REF.:113

PERSONALIZE COM O LOGOTIPO DA SUA EMPRESA!

FORTALEÇA SUA MARCA

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

www.galvani.com.br

Sempre com você!



pe
xe
ls
.c
om

Se há uma ideia que é prati-
camente um consenso entre 

os brasileiros é justamente a de 
que o Pa ís tem se tornado cada 
vez mais polarizado. Por uma sé-
rie de fatores, não apenas a de-
sigualdade social tem piorado, 
também é possível verificar a 
formação constante de debates 
entre dois lados que se conside-
ram antagônicos.

Trata-se de um cenário que 
reforça a ideia de individualismo 
e o conceito de “nós versus eles”, 
marcado pela intolerância e bai-
xa flexibilidade diante de confli-
tos. Nesse contexto, falar sobre 
associativismo entre empresas 
pode soar como algo comple-
tamente antiquado. Juntar-se a 
um concorrente? Cooperar com 
aqueles que dividem comigo o 

mercado? São estas as primeiras 
perguntas que surgem quando o 
tema é levantado.

O associativismo entre as 
empresas é considerado, no 
entanto, um dos fatores-chave 
de sucesso do varejo de auto-
peças no Brasil. A informação 
consta em estudo realizado 
pelo Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) Nacional, a partir 
de revisões bibliográficas e 
entrevistas com especialistas, 
empresários e consumidores do 
setor automotivo.

O associativismo entre as em-
presas está diretamente relacio-
nado com questões de logística, 
publicidade e negociação com 
fornecedores. Isso não significa 
que as empresas irão atuar em 

sociedade. Tampouco significa 
que todas as atividades devem 
ser feitas conjuntamente. A as-
sociação entre elas pode ocorrer 
apenas em um aspecto e ainda 
assim poderá gerar uma série de 
benefícios.

Logística

Um dos primeiros pontos a 
favor da associação entre em-
presas que atuam no mesmo 
setor é a logística. Fabricar, dis-
tribuir e/ou vender em todo o 
Brasil torna-se uma tarefa pra-
ticamente hercúlea devido à 
dimensão continental do País e 
aos problemas de infraestrutu-
ra que assolam diversas regiões, 
em maior ou menor grau.

Muitas empresas, sejam 
distribuidoras, fabricantes ou 

É preciso união
Associativismo entre empresas do mesmo setor pode trazer 
benefícios significativos

Matéria de Capa
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varejistas, preferem focar suas 
atuações de forma específica em 
uma região (ou até mesmo um 
Estado). Claro que também há 
sentido nessa estratégia, moti-
vada principalmente pelo âmbi-
to financeiro. Ocorre, no entanto, 
que , ao adotar esse modelo de 
negócio, as empresas acabam 
abrindo mão de um mercado 
amplo, com potencial de gerar 
diversas demandas.

O associativismo busca atu-
ar justamente nesta questão. 
O exemplo mais prático é o de 
duas empresas que resolvem 
adotar, de forma conjunta, o mes-
mo sistema de distribuição de 
seus produtos para os Estados 
de determinada região. Ambas 
dividem os custos. Ambas am-
bicionam ampliar seus negócios 
na região. Por que não agir de 
forma conjunta, portanto?

Alguns dos principais jornais 
impressos do País adotam esse 
tipo de estratégia para diminuir 
custos. Portanto, o veículo que 
leva o jornal A para determina-
da cidade, leva também o jornal 
B, ainda que sejam concorren-
tes diretos.

Mas não seria um verdadeiro 
“tiro no pé” abrir ao seu concor-
rente detalhes a respeito de sua 
produção, venda e distribuição? 
Não neste caso. Neste cenário, a 
associação entre as duas empre-
sas busca tão somente diminuir 
os custos com a entrega de seus 
produtos para outras regiões. 
Se a negociação entre as par-
tes ocorrer de maneira discreta 
e correta, a atuação conjunta 
dependerá apenas de algumas 
informações. 

É claro que o concorrente 
facilmente identificará  se a de-
manda pelos produtos da sua 

empresa na região de entrega 
tem aumentado ou não. No en-
tanto, pense que esse raciocí-
nio vale para os dois lados e 
que, de qualquer forma, infor-
mações como estas podem ser 
facilmente obtidas com pesqui-
sas de mercado.

Ainda que estejam atuando 
em conjunto nesta atividade 
em específico, ambos não terão 
acesso aos números de forma 
completa, aos detalhes da pro-
dução e da publicidade, entre 
outros pontos, que seguirão de 
maneira separada em cada uma 
das empresas. Como esse tipo 
de associação cumpre o único 
propósito de reduzir os custos 
de entrega para determinada re-
gião, é possível, inclusive, que 
sejam realizados acordos com 
diferentes empresas do setor a 
depender do local que cada um 
mais deseja atingir.

Para que esse tipo de ação 
funcione, é preciso também que 
as empresas “associadas” na 
atividade logística mantenham 
seus estoques organizados e 
procurem, na medida do pos-
sível, antecipar as demandas 
referentes às entregas. Assim, 
todos os envolvidos conseguem 
tirar o maior proveito possível 
da ação conjunta.

Muitas vezes, a junção de 
concorrentes no que diz respei-
to à logística de entrega ocorre 
também devido à falta de segu-
rança em boa parte das rodovias 
brasileiras. Em vez de cada em-
presa investir boa parte de seu 
orçamento para evitar assaltos 
nas estradas, é muito mais coe-
rente uma união entre elas, de 
modo a proporcionar segurança 
ao transporte das cargas a partir 
de um custo bem mais reduzido.

Publicidade

As ações no associativismo 
têm  o objetivo central de redu-
zir custos. Portanto, ao adotar es-
tratégias conjuntas de marketing, 
as empresas também estão em 
busca de economia.

A publicidade conjunta, no 
entanto, requer maior atenção 
das empresas que aderem ao as-
sociativismo. Isso porque, dife-
rente da questão logística, este 
ponto carrega, muitas vezes, a 
identidade de cada empresa. 
Ações conjuntas de marketing 
devem ser elaboradas com an-
tecedência, de forma negociada 
e estruturada, justamente para 
evitar que a identidade de de-
terminada participante se so-
breponha às demais.

Se a ideia é reduzir custos, 
por que  não pensar em aliar-se 
a empresas do setor para de-
senvolver ações de marketing 
maiores, mais robustas? Nesse 
sentido, é possível, inclusive, 
buscar empresas do setor cujo 
core business não seja exata-
mente o mesmo de sua com-
panhia. Nesse tipo de ação, 
torna-se mais fácil a estratégia 
de unir esforços para chegar a 
resultados maiores sem que, 
para tanto, seja necessário su-
primir a identidade/imagem de 
cada participante.

Poder de barganha

Nesse caso, o cuidado maior 
está relacionado a questões 
jurídicas. A ideia é juntar-se a 
empresas (nem que seja a ape-
nas mais uma) que, assim como 
a sua, atuam com determinado 
fornecedor. Dessa forma, seria 
possível negociar preços me-
lhores para compras realizadas 
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em maior quantidade ou com 
mais antecedência.

O problema é que essa junção 
para barganhar tem o potencial 
de gerar incidentes jurídicos, a 
depender da interpretação feita  
por órgãos e agências regulado-
res  de cada setor. Como a união 
ocorre visando o fornecedor (e 
não o consumidor final), os ris-
cos jurídicos são menores. Mas 
recomenda-se sempre um apoio 
jurídico antes de adotar medi-
das deste tipo.

Como se associar?

Empresas de maior porte 
geralmente negociam entre si, 
quando observam que o asso-
ciativismo pode lhes trazer be-
nefícios. No entanto, pensando 
também em pequenos grupos 
de empreendedores ou empre-
sários, o Sebrae desenvolveu 
um projeto chamado Central de 
Negócios. Seu objetivo é esti-
mular a cultura da cooperação 
para fortalecer os participantes 
do projeto, cuja atuação se dá 
num mesmo segmento. 

“A iniciativa é destinada a 
grupos de empresas ou empre-
endedores atendidos pelos pro-
jetos Sebrae na indústria, no co-
mércio, em agronegócios e ser-
viços. O projeto contribui para o 
fortalecimento e a revitalização 
das pequenas empresas que, 
por meio de ações conjuntas 
de compra, venda e promoção, 
se tornam mais fortes para su-
perar dificuldades e gerar novas 
oportunidades e benefícios para 
toda a cadeia de produção e dis-
tribuição”, destaca a entidade.

Dentre os benefícios que po-
dem ser gerados pela Central 
de Negócios aos participantes 
estão justamente a redução de 

custos, a obtenção de melhores 
preços, o aumento do poder de 
negociação e a contratação de 
serviços em conjunto.

Além disso, a entidade res-
salta que, ao atuar de forma 
conjunta, as empresas partici-
pantes conseguem ter acesso a 
serviços e soluções cujo custo 
seria muito mais alto se obti-
dos individualmente. Assim, 
é possível desenvolver estra-
tégias para capacitar equipes, 
planejar pesquisas de mercado, 
desenvolver a exportação em 
conjunto, entre outros pontos.

O projeto tem duração de 
até 12 meses e é composto das 
seguintes ações, entre outras: 
estudo de atividade empre-
sarial do setor a ser trabalha-
do; oficinas quinzenais ou se-
manais de 4 horas, divididas 
em quatro etapas (Preparação 
do Grupo,  Formação do 
Grupo, Implantação das Ações 
Conjuntas  e Monitoramento 
dos Trabalhos); e Treinamentos 
Gerenciais do Sebrae: Técnicas 
Para Negociações, Como Vender 
Mais e Melhor I e Como Vender 
Mais e Melhor II.

Podem participar empresas 
ou empreendedores que te-
nham fornecedores e/ou clien-
tes em comum, que estejam 
atuando no mesmo segmento 
de mercado ou em segmentos 
complementares e  que tenham 
objetivos comuns. Também é 
necessário que os participantes 
demonstrem interesse e dispo-
nibilidade para participar das 
atividades em grupo. A forma-
ção de novos grupos é feita di-
retamente com as unidades do 
Sebrae nos Estados .

“A cooperação entre as em-
presas tem se destacado como 

um meio capaz de torná-las 
mais competitivas. Fortalecer o 
poder de compras e de vendas, 
compartilhar recursos, combinar 
competências, dividir o ônus de 
realizar pesquisas tecnológicas, 
partilhar riscos e custos para 
explorar novas oportunidades, 
oferecer produtos com qualida-
de superior e diversificada são 
estratégias cooperativas que 
têm sido utilizadas com mais 
frequência, anunciando novas 
possibilidades de atuação no 
mercado”, destaca o Sebrae 
em sua página na internet de-
dicada ao tema.

Atuar em conjunto pode ser, 
de fato, uma dificuldade. No 
entanto, o momento que o País  
atravessa requer alternativas 
criativas, que busquem ampli-
ficar os resultados e diminuir 
os custos, na medida do pos-
sível. O isolamento completo é 
prejudicial à própria empresa, 
que acaba por criar uma bolha 
ao redor de si e muitas vezes 
sequer percebe o crescimento 
de outros atores do segmento 
ou as constantes mudanças do 
mercado em que atua.

Se você ainda não está cer-
to em relação ao associativis-
mo, ou quer entender melhor 
a estrutura institucional deste 
tipo de modalidade, veja tam-
bém a Série Empreendimentos 
Coletivos. Desenvolvido pelo 
Sebrae, a ferramenta está dispo-
nível de forma gratuita, no en-
dereço <https://bit.ly/2JIMvB0> 
e  traz informações completas 
sobre 11 modalidades de for-
malização institucional de em-
preendimentos coletivos, entre 
eles a Central de Negócios.

Matéria de Capa
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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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Existem três coisas importantes para a cons-
trução de um bom professor. É um misto de 
técnicas, formação adequada, experiência 

e insights que são construídos na medida em que 
você vai somando horas e horas de sala de aula.

É algo parecido com as 10 mil horas de treina-
mento sugeridas por Malcolm Gladwell em seu 
best seller Fora de Série (Outliers), uma leitura 
proveitosa e muito agradável.

Porém, isso demora, motivo pelo qual desejo 
compartilhar algo que aprendi com amor e com a 
dor, ou seja, por meio da experiência, alguns cur-
sos avançados de metodologia e muita pesquisa 
sobre o assunto.

O que faz um bom professor?

1. Formação adequada: você consegue ser muito 
mais efetivo quando a formação básica na disci-
plina ajuda. A titulação conta muito e se você se 
dedicar ao assunto, mais do que se dedicou na 
universidade, melhor ainda. A tendência é for-
talecer o conhecimento ao longo do tempo com 
outros cursos e especializações.

2. Teaching: o saber ensinar, o jeitão do mestre, 
metodologia, preparação antecipada, domínio do 
assunto, a facilidade de se comunicar, a oratória, 
a interação em sala de aula por meio de discus-
sões em grupo, trabalho em equipe, ferramentas, 
vídeos etc. Os adultos aprendem de maneira di-
ferente, ou seja, fazendo e não apenas ouvindo.

3. Experiência no assunto: é a prática consistente 
do mestre que ajuda a transformar o conheci-
mento teórico em ensino de qualidade. Ler um 
livro e despejar o conteúdo em sala de aula é 
fácil, mas o que vai fazer a turma absorver a te-
oria e colocá-la em prática é a aplicação pura e 
simples daquilo que você transmite e aplica na 
sua própria vida profissional.

Ensinar adultos é um desafio considerando que 
vivemos numa sociedade altamente seletiva, hi-
persimplificada e hipercomunicativa. Portanto, 
para concorrer com Twitter, WhatsApp, Facebook, 
LinkedIn, Instagram, MSN e tantos outros “rouba-
res de tempo” em sala de aula, você precisa ser 
mais rápido, mais interessante e mais efetivo do 
que eles.

Aqui vão algumas sugestões de leitura para quem 
deseja se aprofundar no assunto e se tornar um 
verdadeiro mestre na arte de ensinar:

1) Aprendizagem de Resultados / Malcolm Knowles

2) O Livro Verde da Persuasão / Jeffrey Gitomer

3) 99 Calamidades em Sala de Aula e Como 
Evitá-las / Tabatha Rayment

4) A Arte do Encantamento / Guy Kawasaki.

Espero que isso lhe ajude a se tornar um mes-
tre mais efetivo e mais querido por onde passar. 
Procure o caminho da maestria, não apenas porque 
precisa de algumas aulas para complementar a ren-
da, mas porque você ama esse negócio de ensinar 
e isso, meu amigo, faz uma diferença enorme em 
sala de aula e na vida dos seus alunos também.

Pense nisso e seja um mestre por excelência!

O que faz um bom professor

Jerônimo Mendes
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Uma das grandes preocupações de quem atua 
na liderança de empresas – tenham elas o ta-
manho que for – reside justamente na forma-

ção de novos líderes. São inúmeras as questões. Há 
o tipo de executivo centralizador, que não vê em sua 
equipe alguém apto a substituí-lo. Há a empresa de 
estrutura familiar, cujo criador não vê em seus herdeiros 
um nome capaz de seguir sua trajetória. E há também 
aqueles que desejam se tornar líderes, mas carecem de 
exemplos ou até mesmo de uma estrutura adequada 
para crescimento em suas próprias organizações.

Com base em todos esses questionamentos, três 
consultores empresariais decidiram lançar, há 10 anos, 
um livro que trazia uma estrutura passível de ser utili-
zada nas mais diversas organizações. Agora, revista e 
atualizada em sua edição especial de 10º aniversário, 
a obra Pipeline de Liderança (Editora Sextante, 272 

páginas, R$ 50) chega às livrarias brasileiras em um 

momento estratégico, no qual as empresas anseiam 

por novas lideranças.

O livro é escrito por Ram Charan, Stephen Drotter 

e James Noel e contempla a experiência do trio no 

atendimento realizado em mais de 100 empresas, 

entre elas General Electric, Goodyear, Citibank, Ford.

O objetivo dos três é aparentemente complexo: 

apresentar um modelo que permita a identificação de 

futuros líderes, que possa avaliar suas competências, 

planejar seu desenvolvimento e medir seus resultados. 

O que o trio busca fazer é apontar fórmulas, formatos 

que não demandam grande estrutura ou investimen-

to para serem implantados e que poderão deixar o 

processo de formação de líderes nas empresas muito 

mais claro e eficaz.

Novas lideranças
Livro aborda importância de desenvolver novos 
líderes de forma qualificada e estruturada

Cultura
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Quem organiza as ideias dos autores é Charan, 
um consultor internacionalmente reconhecido 
por seu trabalho com conselhos de administração 
e CEOs. Formado pela Harvard Business School, 
foi professor da Wharton, da Kellogg School of 
Management e do Leadership Institute da GE. É 
autor de mais de 25 livros e contribuiu com artigos 
para publicações como Fortune, Harvard Business 
Review, BusinessWeek e Time.

O pipeline abordado pelos autores nada mais é que 
a arquitetura interna que permite o desenvolvimento 
de gestores. Trata-se de um tema muitas vezes negli-
genciado por boa parte das empresas. E o prejuízo se 
torna evidente.

Afinal, quando uma empresa investe na formação de 
um futuro líder ela também está, ainda que indireta-
mente, investindo em seu próprio futuro. Movimentos 
de mercado são naturais e “fazem parte do jogo”, mas 
um executivo valorizado e capacitado para seguir evo-
luindo na empresa pensará três vezes antes de migrar 
para outro lugar.

Quem, no entanto, investe na formação de novos 
líderes de forma superficial e desorganizada, corre 
grande risco de simplesmente fornecer mão de obra 
mais qualificada para seus próprios concorrentes. Pior: 
por não estruturar seu programa de formação de líde-
res, acaba tendo sempre que buscar por nomes que 
considera mais qualificados no mercado e, consequen-
temente, acaba pagando caro por isso. Daí uma das 
principais virtudes do livro Pipeline de Liderança.

“O treinamento e o aconselhamento internos, ao 
lado de outros programas de desenvolvimento, não 
estão conseguindo garantir as passagens de bastão 
dentro do pipeline, tornando necessário buscar talen-
tos fora de casa. O problema é que o número existen-
te de líderes de alto desempenho é limitado. Todos 
estão lutando por um grupo relativamente pequeno 
de estrelas que, mesmo quando são recrutadas com 
sucesso, costumam mudar de uma empresa para outra 
sem pestanejar”, explicam os autores no livro.

“Necessita-se, portanto, de uma abordagem que 
permita às organizações manter os próprios pipelines 
de liderança completos e fluindo. Isso é mais fácil de 
dizer do que de colocar em prática, porque os requi-
sitos da liderança mudaram muito e a maioria dos 
modelos de desenvolvimento não é adequada a essa 

realidade. Descobrimos, porém, que é possível seguir 

uma abordagem que leva em conta os diferentes re-

quisitos dos vários níveis de liderança”, completam.

O livro é dividido em duas seções e a leitura flui 

com naturalidade, ainda que, em alguns momentos, 

a linguagem possa não ser tão usual a quem não está 

acostumado com o ambiente de grandes companhias.

Na primeira parte, os autores se preocupam em de-

finir cada passagem de liderança, de modo a ilustrar as 

habilidades, o gerenciamento de tempo e os valores 

que são necessários para que os funcionários e empre-

sas possam transpor essa passagem com êxito.

“Para manter o pipeline de liderança completo e 

fluindo, é fundamental ter conhecimento dos requisitos 

específicos, dos problemas comuns que os gestores 

vivenciam ao fazer a passagem e dos comportamentos 

ou atitudes característicos de alguém com dificuldade 

em fazê-la”, explicam.

A segunda parte está voltada diretamente à apli-

cação do pipeline em problemas e oportunidades de 

liderança que costumam surgir dentro das empresas. 

O objetivo do livro, segundo os autores, é mostrar que 

o pipeline é um modelo flexível, que pode ser adap-

tado pelas organizações para suas próprias situações 

e necessidades. Por fim, antes de iniciar a leitura, vale 

seguir mais um conselho dos próprios autores. De acor-

do com eles, a adoção da abordagem de pipeline de 

liderança requer que as ideias tradicionais de liderança 

sejam desafiadas.

“Não é possível desenvolver líderes sem uma meta 

de desenvolvimento precisa, o que significa reconhecer 

que os papéis e as responsabilidades deles mudaram. 

O conceito multinível e multidimensional de liderança 

é uma realidade na vida corporativa moderna e, se você 

começar a desenvolver líderes com essa nova realida-

de em mente, será bem mais fácil fazer esse modelo 

funcionar para você e sua organização”, escrevem os 

autores na introdução do livro.

O livro traz ainda respostas às dúvidas dos leito-

res que surgiram nestes dez anos de lançamento do 

livro. Além disso, os autores trazem novas histórias e 

casos bem--sucedidos de transição de liderança para 

apontar diversos cenários possíveis para o pipeline. 

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
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custos de manutenção. www.mahle-aftermarket.com



Dias atrás, fiz uma apresentação na 
Digital House, uma escola formidável, 

dos novos tempos, sucesso na Argentina, 
que estamos implantando em São Paulo.

Comecei mostrando a capa do jornal 
Estadão do domingo anterior. A grande 
advertência era: metade da indústria do 
País está com tecnologia defasada.

Naquele dia mesmo, eu havia encon-

trado, em Ribeirão Preto, SP, um diretor 

da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp), e ele tinha diver-

gido daquele título. “Na verdade, toda a 

indústria brasileira está defasada neste 

campo”, afirmou.

Afinal, o que é ser digital?

fr
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Carlos Júlio 
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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.

Veja que discutimos essa questão en-
quanto o Elon Musk está enviando um car-
ro da Tesla Motors para flutuar no espaço 
sideral. Está aí o contraste!

Esse é o nosso desafio: se queremos 
realmente fazer o Brasil se desenvolver, 
precisamos urgentemente preencher es-
sas lacunas, especialmente na área do 
conhecimento.

O digital é hoje a convergência entre 
a tecnologia, o design e a gestão de da-
dos convertidos em conhecimento. Vamos 
aprofundar: nos processos digitais bem-
-sucedidos, eleva-se a qualidade, aumen-
ta-se a velocidade e baixam-se os preços.

No Silicon Valley, eles falam na trinca 
“bom, barato e rápido”. E também em “fail 
fast, fail often”. Alguns acrescentaram à fra-
se o “fail better”. E outros declaram que é 
preciso falhar para pensar (melhor).

Quando esse aprendizado é contínuo, 
coisas velhas são feitas de um jeito novo; 
e coisas novas são feitas de um jeito dife-
rente, ou seja, são aprimoradas.

Na cultura digital, você pode errar, mas 
logo detecta o erro, corrige e faz melhor.

A aventura digital nos permite dar asas 
à imaginação, aperfeiçoar processos, criar 
novos negócios e, no dia seguinte, modi-
ficá-los, para que atendam às demandas 
de um mundo em movimento.

O modelo é diferente do capitalismo 
que nos trouxe até aqui. Um laboratório 

farmacêutico, por exemplo, gastava bilhões 

para encontrar um novo princípio ativo.

Hoje, as empresas buscam a mesma coi-

sa, mas não podem desperdiçar dinheiro 

e tempo em um projeto. Desenvolvem 

um algoritmo que toma conta da rotina de 

procedimentos, verifica possibilidades e 

indica caminhos.

O digital potencializa as capacidades 

humanas, além de estimular a criatividade, 

a curiosidade e o trabalho colaborativo. E 

mais: junta peças e agiliza combinações.

Ser digital é acreditar neste novo para-

digma de tentar, errar ou acertar, aprender 

e fazer de novo. Com rapidez.

Outro dia, disse eu a um amigo: “Quero 

morrer com poucos sonhos e muitas me-

mórias”. Porque se for o contrário, quer 

dizer que passei a vida desejando coisas 

que não consegui realizar.

Portanto, quero ser cada vez mais di-

gital, para encontrar atalhos, encurtar 

caminhos e fazer mais e melhor. Pronto! 

Ser digital é abraçar essa cultura de 

avanço permanente, combinando as 

capacidades da máquina e as infinitas 

inspirações humanas.

Em breve, falaremos mais sobre este 

tema fascinante.

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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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) 
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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
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A nova AMR-Automotive Maintenance & Repair 
Expo – Beijing 2018, que aconteceu no New 
China Internacional Exhibition Centre (NCIEC) 

de 1º a 4 de abril, foi coroada de sucessos.

Inicialmente organizada pela Cameia, Camra e 
Traders-Link, numa trajetória de 30 anos, passa ago-
ra, após a joint-venture com a Messe Frankfurt (que 
há 13 anos promove a Automechanika Shanghai), 
a ser organizada pela nova empresa denominada 
Messe Frankfurt Traders-Link (Pequim) Co. Ltd., que 
tem Fiona Chiew como diretora executiva.

A parceria com a Messe Frankfurt ampliou o leque 
de oportunidades apresentadas até então na feira de 
Beijing, que era voltada ao segmento de manuten-
ção e reparação automotiva, para um novo universo 
de novos produtos e serviços antes apresentados 
apenas nas Automechanikas, mostras organizadas 
pela Messe Frankfurt para o setor do Aftermarket 
Automotivo realizadas ao redor do mundo.

Ambas as organizadoras ganham assim um gran-
dioso impulso, uma vez que cada uma detém know-

-how específico em sua área de atuação. Os conhe-
cimentos e as experiências vivenciados junto ao 
público-alvo de cada uma dão uma mostra de quão 
importante se torna esta parceria para expositores, 
compradores, consumidores, usuários e visitantes.

Soma-se a este cenário o desenvolvimento e a 
criação de novos mercados, com o advento dos no-
vos carros híbridos e elétricos que, prometem, revo-
lucionarão o mercado automotivo de todo o mundo. 

 Novas oportunidades aparecem a cada instante, 
impulsionando os desenvolvedores e criadores de tec-
nologias e produtos voltados à “mobilidade urbana”.

O mercado de carros elétricos, e suas conse-
quências (novos e específicos materiais, serviços, 
manutenção e reparos), por sua vez, está tendo 
crescimento e desenvolvimento acelerados no mer-
cado chinês, o que deverá em breve refletir nos 
mercados do mundo todo, pois o potencial chinês 
no mercado automotivo é imenso, e certamente 
influenciará o mercado global.

TRADERS-LINK BEIJING & MESSE 
FRANKFURT firmam joint-venture

Cobertura AMR Beijing 2018 - Jarbas Ávila
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Os números da feira 

A área da feira atingiu 110.000m², onde se es-
palharam os 1.200 expositores, comprovando um 
crescimento constante de 5% a cada ano.

Os visitantes somaram 57.117 profissionais, de 70 
países, em busca de um novo parceiro ou fornecedor.

Uma das áreas mais concorridas da feira foi o 
recém-adicionado Car Care & Spare Parts Hall, que 
expandiu a variedade de fornecimento para distri-
buidores e usuários finais. Neste setor, os exposito-
res se apresentam a oficinas, lojas 4S, empresas co-
merciais, cadeias de lojas, lojas de carros, de pneus 
e de lavagem de carros.

O restante da feira foi coberto por halls especiali-
zados em ferramentas, equipamentos para pneus e 
consumíveis, limpeza e cuidados com o carro, reto-
ques, reparo de colisões, garagem, testes, diagnós-
ticos e equipamentos de marcas conhecidas.

Entre os expositores estavam marcas como 3M, 
Anche, APG, Axalta, Beissbarth, Biaobang, BPI, 
Bright, Car-o-liner, Celette, Corghi, Dali, Festool, 
Fly-Eagle, Gaochang, Hunter, JBT, Juxuan, Kapci, 
Launch, Leoch, Luoshi, Maha, Mirka, Nanhua, 
Nederman, Nussbaum, Panda, Piusi, RAV, Rupes, 
Sata, Sata Tools, Sensen, Snap-on, Sontian, Sorl 
Tech International, Tiptop e Wepp.

A AMR consolida-se, assim, como uma das me-
lhores plataformas de lançamento de produtos para 
o aftermarket automotivo, visto o crescimento expo-
nencial do mercado chinês e asiático.

Segundo Fiona Chiew, “havia dois objetivos-
-chave para alcançarmos após a realização da nova 
colaboração: Uma delas era a de aumentar as opor-
tunidades de negócios internacionais para os expo-
sitores e a outra era poder conectar os participantes 
globais da extensa cadeia vertical de suprimentos 
ao emergente mercado chinês através da AMR. A 
julgar pela crescente presença de expositores inter-
nacionais e visitantes na feira, tenho a satisfação de 
dizer que nossas estratégias foram bem-sucedidas 
e continuaremos a trabalhar cada vez mais nesse 
sentido nas futuras edições da feira”.

A próxima edição da feira já tem data marcada: 
de 21 a 24 de março de 2019.

Esperamos encontrar você lá! Até breve!

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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É tempo de grandes 
t r a n s f o r m a ç õ e s 
n a  i n d ú s t r i a 

automotiva, que precisa 
acompanhar a evolução de 
diferentes normas técnicas 
para manter a capacidade 
de  a tend imento  aos 
mercados. Três importantes 
publicações para o setor 
– ISO 14001:2015, ISO 
9001:2015 e IATF 16949:2016 

– têm curto prazo de transição: 14 de setembro, quando 
os certificados baseados nas versões anteriores perdem 
a validade.

Propiciar a evolução dos sistemas de gestão nas 
organizações, com base no avanço das tecnologias e das 
práticas em todo o mundo, é a missão das normas ISO, 
que estão sujeitas a revisões regulares a fim de manterem 
a sua relevância na indústria. Exemplo disso é a ISO 
14001:2015, focada em gestão ambiental, que substitui 
a versão anterior, lançada em 2004.

A certificação garante à empresa desenvolver um sistema 
de gestão ambiental adequado à natureza de suas 
atividades, podendo demonstrar que dispõe de ações 
proativas no contexto da organização para proteger o 
meio ambiente. Isto inclui iniciativas que envolvem o uso 
sustentável dos recursos, a proteção da biodiversidade e 
a preocupação com o ciclo de vida dos produtos, entre 
outros tópicos.

A organização certificada conforme a ISO 14001:2015 
obtém diversos benefícios no mercado, como cumprir 
obrigações legais, demonstrar conformidade com normas 
ambientais, aumentar a eficiência com redução de custos, 
alcançar maior integração das partes interessadas e estar 
preparada para a mudança de cenário dos negócios com 
mais confiabilidade.

Destinada à gestão da qualidade, a ISO 9001:2015 aprimora 
e substitui a versão anterior da norma, lançada em 2008. 
As principais mudanças apresentadas na publicação estão 

Transição é palavra de ordem  
na indústria automotiva

relacionadas a conceitos, como contexto da organização, 
partes interessadas, liderança, mentalidade de risco, 
comunicação, entre outros conceitos. 

A empresa que estiver adequada à publicação ISO 
9001:2015 demonstra capacidade para avaliar os riscos e 
as oportunidades, melhorar o desempenho operacional, 
aumentar a eficiência com economia de tempo e custo, 
ampliar a participação e a motivação dos funcionários 
com processos mais eficientes, conquistar mais clientes e 
ampliar as oportunidades de negócios.

Outra importante norma para o setor é a IATF 16949:2016, 
que define o novo padrão internacional para a gestão 
da qualidade na indústria automotiva. Criada pela 
International Automotive Task Force (ou Força-Tarefa 
Automotiva Internacional, na tradução), a publicação tem 
como objetivo alinhar os sistemas da qualidade aplicados 
na indústria automobilística. 

O foco desta norma é propiciar o desenvolvimento de 
um sistema de gestão da qualidade que gere a melhoria 
contínua dos processos para a prevenção de defeitos e a 
redução de desperdícios na cadeia. Assim, com a certificação 
IATF 16949:2016, a empresa terá um reconhecimento global 
e foco na melhoria da satisfação dos clientes.

A norma IATF 16949 é considerada no mercado como uma 
necessidade, uma vez que fabricantes e montadoras exigem a 
certificação de seus fornecedores, sendo aplicável a projeto, 
desenvolvimento, produção, instalação e manutenção de 
produtos relacionados à aplicação automotiva. É, portanto, 
requisito essencial para as indústrias que atuam na cadeia 
automotiva em todo o mundo.

Transição é palavra de ordem para as empresas, que 
precisam obter as certificações dentro do prazo para 
manter a capacidade de fornecimento aos mercados. É 
necessário analisar os novos requisitos das normas, fazer as 
adequações necessárias aos sistemas de gestão e planejar 
as auditorias, que devem ser feitas o quanto antes para que 
haja tempo de correção em caso de não conformidades, 
para posterior aprovação e emissão do certificado.  

*Sergio Kina é gerente técnico do Instituto da Qualidade Automotiva (IQA)

IQA Ingo PelIkan 
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Num período de retomada da eco-
nomia, onde vários setores já pro-
jetam aumento da receita, muitas 

empresas buscam no mercado profissio-
nais de vendas. Mas como escolher, sele-
cionar e contratar o melhor vendedor para 
a sua equipe?

Você prefere o perfil hunter ou farmer? O 
mais extrovertido ou menos extrovertido? 

Prefere o talentoso ou o esforçado? Confira 
a seguir algumas características dos dois ti-
pos para fazer a opção mais adequada para 
a sua empresa:

- Hunter: hunter é o estilo caçador, se ca-
racteriza por ser orientado para fazer fecha-
mentos, focado em resultados, mais agres-
sivo na negociação, ágil em suas ações e 
indicado para a abertura de novos clientes. 

Como escolher o melhor 
vendedor para a sua empresa
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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
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Não se preocupa tanto com o pós-venda e, 
muitas vezes, essa ansiedade é traduzida 
em negócios sem a rentabilidade ideal.

- Farmer: o vendedor farmer tem o esti-
lo fazendeiro, lembra o agricultor, ou seja, 
aquele que cultiva, que zela pelos relacio-
namentos, foca na fidelização e os resul-
tados a médio-longo prazo. Desta forma, 
essas características, muitas vezes, inco-
modam o gestor de vendas, que precisa 
de resultados imediatos.

O ideal é verificar a real e atual necessida-
de da organização e a atribuição imediata 
para este profissional e, na dúvida, busque 
o equilíbrio entre os dois estilos focando 
na intensidade de atuação. Aristóteles já 
escreveu: “A virtude está no meio”.

Outra dúvida comum que acomete os líde-
res é quando eles precisam escolher entre 
o talento ou a garra. Muitos optam pelo ta-
lento, mas, um estudo publicado por Angela 
Duckworth, professora da Universidade da 
Pensilvânia, em seu livro intitulado Garra, 
comprova que o profissional de vendas 
talentoso geralmente deixa a displicência 
reinar. Ele acredita apenas na genialidade, 
enquanto a pessoa que predominantemen-
te esbanja garra, se caracteriza pelo esforço, 
pela paixão e persistência. 

Essas são características fundamentais nos 
campeões de vendas, que acabam atu-
ando de forma mais efetiva. Uma postura 
moderna rende maiores resultados para a 
organização que o profissional representa. 
Lembro-me da frase de Dave Weinbaum: 
“Se não puder se destacar pelo talento, ven-
ça pelo esforço”.

Do mais extrovertido para o menos extro-
vertido, essa é uma tendência mundial em 
vendas. O cliente prefere ser atendido por 
alguém que não fique falando tanto na sua 
cabeça ou pratica a “empurrologia” de pro-

dutos, tentando forçá-lo a comprar algo que 
ele não precisa. Ele valoriza mais o vende-
dor curador, consultivo, que fala menos, pra-
tica uma escuta ativa, entende a sua neces-
sidade e, ao falar, propõe soluções e ideias 
que verdadeiramente acrescentem valor à 
outra parte.

É fundamental lembrar que, antes de ven-
der, é preciso atender com excelência. É 
preciso entender para só depois atender.

E, por fim, uma dica de ouro: esteja sempre 
contratando. Atuo como treinador de equi-
pes e palestrante de vendas e, nas viagens 
pelo Brasil, percebo alguns líderes de ven-
das desesperados quando algum integrante 
deixa sua equipe. Na pressa em querer re-
por o vendedor em seu time comercial, aca-
ba fazendo escolhas duvidosas e, às vezes, 
desastrosas. Portanto, mesmo com o time 
completo e colhendo bons resultados, não 
abra mão de investir um tempo na atração 
e seleção de novos potenciais.

Se num determinado momento a equipe 
perder um integrante, alguém já deve estar 
ali, pronto para sair do banco de reservas, 
entrar em campo, fazer uma jogada de mes-
tre e dar um show.

Ótimas venda$!



Unidades

2018 2017 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAR
A

FEV
B

JAN-MAR 
C

MAR
D

JAN-MAR
E

A/B A/D C/E

Total 182.935 138.510 481.722 168.249 419.959 32,1 8,7 14,7

Veículos leves 176.067 133.687 464.736 163.471 408.898 31,7 7,7 13,7

Automóveis 156.189 117.397 408.572 142.966 355.062 33,0 9,2 15,1

Comerciais leves 19.878 16.290 56.164 20.505 53.836 22,0 -3,1 4,3

Caminhões 5.829 3.952 14.228 3.921 9.272 47,5 48,7 53,5

Semileves 126 174 540 157 354 -27-6 -19,7 52,5

Leves 1.112 738 2.794 940 2.227 50,7 18,3 25,5

Médios 552 392 1.303 350 783 40,8 57,7 66,4

Semipesados 1.162 878 3.194 1.009 2.547 32,3 15,2 25,4

Pesados 2.877 1.770 6.397 1.465 3.361 62,5 96,4 90,3

Ônibus 1.039 871 2.758 857 1.789 19,3 21,2 54,2

Mil 
unid.

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

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

2018 160,3 138,5 182,9 481,7

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS

O Brasil fechou o primeiro trimestre de 2018 com alta de cerca de 15% no licenciamento de autoveículos no-
vos nacionais, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em março, foram cerca de 183 mil novos 
licenciamentos, o que garantiu alta tanto em relação a fevereiro (+32%) quanto em relação ao terceiro mês 
de 2017 (+9). O desempenho trimestral ante o mesmo período de 2017 está sustentado nos resultados ob-
tidos pelos segmentos de caminhões e ônibus, que cresceram, cada um, mais de 50% no espaço de um ano.  
Neste cenário, os veículos leves tiveram alta de 14%.

Números do Setor

40



Unidades

2108 2017 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAR
A

FEV
B

JAN/MAR
C

MAR
D

JAN/MAR
E

A/B A/D C/E

Total 267.460 213.480 699.657 235.557 610.703 25,3 13,5 14,6

Veículos leves 254.680 203.599 668.344 227.919 590.842 25,1 11,7 13,1

Automóveis 212.595 176.807 570.927 200.123 519.761 20,2 6,2 9,8

Comerciais leves 42.085 26.792 97.417 27.796 71.081 57,1 51,4 37,1

Caminhões 9.947 7.773 24.427 5.952 15.748 28,0 67,1 55,1

Semileves 180 155 431 170 550 16,1 5,9 -21,6

Leves 1.947 1.399 4.779 1.171 3.596 39,2 66,3 32,9

Médios 534 482 1.407 331 1.133 10,8 61,3 24,2

Semipesados 2.749 2.124 7.019 1.772 4.644 29,4 55,1 51,1

Pesados 4.537 2.613 10.791 2.508 5.825 25,6 80,9 85,3

Ônibus (Chassis) 2.833 2.108 6.886 1.686 4.113 34,4 68,0 67,4

Rodoviário 392 547 1.337 428 1.060 -28,3 -8,4 26,1

Urbano 2.441 1.561 5.549 1.258 3.053 56,4 94,0 81,8

Mil 
unid.

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

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

2018 218,7 213,5 267,5 699,7

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Em relação à produção de autoveículos montados, o primeiro trimestre de 2018 registrou alta também de cerca de 
15% na comparação com 2017. Neste cenário de desempenho trimestral, entretanto, chama a atenção o resultado 
obtido pelo segmento de ônibus: cerca de 70% de aumento em 2018. O único segmento que registrou queda, de 
22%, entre um ano e outro foi o de caminhões semileves. Na análise mensal isolada, o desempenho deste ano foi o 
melhor para o mês de março desde 2015, repetindo a melhora já comprovada pelos números de janeiro e fevereiro.
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A Volvo CE-Construction Equipment Latin 
America apresentou bons resultados em 2017 
e espera crescer em 2018, expandindo o seu 

market share com o lançamento de novos produtos 

no mercado brasileiro e sul-americano. Entre eles, do 

novo caminhão rígido de 100 tons previsto para junho.

Os bons resultados de 2017 foram alcançados, se-

gundo a empresa, com o lançamento de dezenas de 

novos modelos e novos produtos, aliados à estratégia 

de crescer em segmentos prioritários para a Volvo. 

Aqui no Brasil, apesar da crise, juntas, a Volvo CE e 

a SDLG - empresa pertencente à Volvo CE -, alcança-

ram 16,9% de market share no ano passado, crescendo 

um ponto percentual sobre o resultado de 2016.

MUDANÇA DE COMANDO

O presidente da Volvo CE-Construction 
Equipment Latin América, Afrânio Chueire (foto), 
anunciou o seu desligamento da empresa neste mês 
de abril, após 18 anos de dedicação ao Grupo Volvo.

Chueire, atualmente com 58 anos, informou que 
decidiu se aposentar para poder se dedicar mais à 
família e aos projetos pessoais, declarando: “Deixo 
minha posição com um grande orgulho pelas rea-
lizações neste período e muito gratificado por ter 
trabalhado na Volvo com grandes profissionais”.

Chueire iniciou no Grupo Volvo em 2000, cha-
mado para organizar e comandar a área financeira 
da Volvo CE na América Latina. Atuou como CFO 
(Chief Financial Officer) durante 12 anos. Em 2008, 

Bons resultados e mudança de 
comando na Volvo CE 

Jarbas Ávila
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foi convocado para um grande desafio: chefiar a 
introdução da SDLG na América Latina, acumu-
lando o cargo de CFO da Volvo CE LA. Em 1º de 
novembro de 2012, foi novamente chamado pelo 
Grupo Volvo para presidir a Volvo CE e as mar-
cas Volvo e SDLG na América Latina. Em sua ges-

tão, apesar da crise no mercado de equipamen-
tos de construção no Brasil, aumentou o market 
share da Volvo CE, atendendo os objetivos de 
negócios do grupo e promovendo a introdução 
de novos produtos e modelos de equipamentos. 
Seu substituto ainda não foi anunciado.
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SABÓ RENOVA O VISUAL DE SUAS EMBALAGENS

0  A Sabó anunciou a renovação do visual de suas emba-
lagens. O objetivo da empresa é manter a estratégia de 

investimento para que a marca esteja sempre no topo do 
mercado, acompanhando as tendências do setor. “Elas fi-
caram mais modernas e fáceis de identificar para continuar 
trazendo toda qualidade, segurança e perfeição do portfólio 
de produtos, oferecidos há 75 anos para todos os aplicadores, 
com a mesma tradição aliada a inovação”, destaca a empresa, 
em comunicado enviado à imprensa.

Além disso, a renovação das embalagens busca combater a 
pirataria, diferenciando as peças originais daquelas que são 
comercializadas irregularmente no mercado brasileiro. Assim, 
será mais fácil armazenar os produtos da Sabó nos estoques, 
de modo a agilizar a identificação dos itens e sua respectiva 
entrega. Em caso de dúvidas, a Sabó recomenda o contato 

direto com a Central de Relacionamento da marca, seja por 
telefone (0800 77 12 155), seja pelo e-mail caderninhosabo@
oficinadireta.com.br.

WEGA MOTORS ANUNCIA 
NOVA SUPERVISORA DE MARKETING

A  Wega Motors anunciou a contratação de Thuanney 
Castro para o cargo de Supervisora de Marketing. 

Thuanney atua na área desde 2013, quando iniciou na Perfect 
Automotive, onde permaneceu desde então. Formada em 
Publicidade e Propaganda pela Universidade Mogi das 
Cruzes (UMC), concluiu MBA em Marketing Digital pela 
Anhanguera Educacional e também agrega cursos de Gestão 
de Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Marketing 
Estratégico e CRM ao seu conhecimento, além de curso de 
Mecânica Básica ministrado pelo Senai-SP.

“Estou muito feliz e motivada por estar compondo o time 
da Wega. Há muitos desafios e trabalhos para serem desen-
volvidos e, com certeza, teremos sucesso em todos eles. A 
marca já é conhecida e consolidada no mercado, vamos focar 
nos reparadores, distribuidores e varejistas e trabalhar para 
continuar levando sempre o melhor para os nossos clien-

tes. Esse é o nosso objetivo”, declarou a nova supervisora. 
Com a contratação, a Wega Motors pretende ampliar seu 
relacionamento com o mercado de reposição, através de 
participações em eventos e ações voltadas para seu público.

FLASH                
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ARTEB APRESENTA PLANO DE EXPANSÃO PARA 
O MERCADO DE REPOSIÇÃO E NOVIDADES NO 
COMÉRCIO ELETRÔNICO

No dia 5 de abril, a Arteb reuniu clientes e parceiros do 
setor para apresentar as estratégias de atuação para o 

mercado de reposição até 2022. Além disso, a empresa des-
tacou que irá atuar no mercado eletrônico também por meio 
de loja oficial no Mercado Livre, plataforma digital com mais 
de 211 milhões de usuários registrados no Brasil e é líder em 
audiência. A parceria está prevista para iniciar neste mês de 
maio e contará com a participação de distribuidores e lojistas 
de autopeças, assim como já é feito no canal tradicional.

“Esta é uma oportunidade que oferecemos aos nossos 
parceiros de estarem presentes na plataforma de comércio 
eletrônico que mais cresce no Brasil, colocando seus esto-
ques nesta vitrine virtual que tem a categoria de autopeças 
como carro-chefe em vendas e o item iluminação como o 
segundo produto mais procurado”, informa o vice-presidente 

da Arteb, Edson Brasil. Em 2018, a Arteb pretende ampliar as 
ações no aftermarket e reorganizar a política comercial. Além 
disso, dedicará departamento de engenharia à reposição, 
fortalecerá a rede de distribuição, estudará preço e portfólio, 
bem como lançará faróis para mais de 20 aplicações.

MOTORSERVICE TRAZ PRODUTOS PARA VEÍCULOS 
LEVES E PESADOS DE VÁRIAS MARCAS

A Motorservice iniciou abril com novidades para o setor de 
reposição. Responsável pela comercialização das marcas 

Kolbenschmidt (KS), Pierburg e BF no mercado de reposição, a 
empresa apresentou lançamentos como os anéis de segmento 
da Kolbenschmidt (KS) para modelos Onix e Prisma da GM e bom-
ba de óleo da Pierburg para veículos da Hyundai Elantra (2000 a 
2018), i30 (2010 a 2013), i30 CW (2011 a 2013) e Tucson (2005 a 
2011); da Kia, Cerato (2006 a 2018) e Sportage (2004 a 2018) e da 
Volkswagen – Fusca (1967 a 1996), Gol BX (1980 a 1983), Kombi 
(1957 a 2005), Brasília (1973 a 1982) e Variant (1969 a 1982). 

Para os segmentos agrícola e pesado, a KS trouxe anéis de seg-
mento para os motores Cummins QSB 4.5L, QSB 6.7L, ISB 4.5L e 
ISB 6.7L; para a Ford – ISB 4.5L e ISB 6.7L; Jacto e JCB – QSB 6.7L; 

Komatsu, motores SAA6D107E-1 Euro 3 e SAA6D107E-1KB-W 
Euro 3, e para New Holland, a linha Genesis que engloba os mo-
tores BSD 450T, 675 TD, BSD 666NA, BSD 675NA, BSD 444NA e 
BSD 450NA.
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MAGNETI MARELLI CELEBRA 15 ANOS DA 
TECNOLOGIA FLEXFUEL NO BRASIL

A Magneti Marelli comemorou a marca de 15 anos do 
desenvolvimento do SFS® (Software Flexfuel Sensor), 

uma das principais novidades recentes do setor automotivo. 
O software gerencia a queima do álcool, da gasolina ou de 
qualquer proporção de mistura entre os dois combustíveis 
no motor e fez sua estreia em 2003, no Volkswagen Gol. A 
partir daí, foram mais de 12 milhões de automóveis fabri-
cados no Brasil equipados com esta tecnologia, sendo que 
atualmente a Magneti Marelli fornece seu sistema para as 
montadoras Caoa, Chery, FCA, Mitsubishi e Volkswagen.

“O sistema SFS® foi um grande acerto porque deixa o con-
sumidor livre para escolher qual tipo de combustível deseja 
usar e veio para ficar, principalmente porque se adapta per-
feitamente às novas matrizes energéticas, como os veículos 
híbridos”, explica Gino Montanari, diretor de P&D da Magneti 

NAKATA LANÇA ABRAÇADEIRAS E KITS PARA 
VEÍCULOS PESADOS

A Nakata anunciou o lançamento para o mercado brasi-
leiro de reposição de abraçadeiras e kits para fixação da 

cruzeta na contrapeça. Contando com sistema para alívio de 
tensões, os itens garantem durabilidade para os componen-
tes da cruzeta como espiga, capas e roletes. De acordo com 
a fabricante, que atua com componentes para suspensão, 
freio, direção, transmissão e motor, a linha de abraçadeiras e 
kits atende vários veículos das marcas Agrale, Ford, GM, Iveco, 
Mercedes-Benz, Volkswagen e Marcopolo.

Da Agrale, há abraçadeira avulsa para o modelo 13000E. Já 
os kits são para modelos 1800, 7000, 7500, 8500, 9200, MA 
7.5, MA 8.5, entre outros. Para a Ford, os kits atendem vários 
modelos, tanto das linhas F quanto das linhas Cargo. Para GM 
há kits para veículos como Blazer, S10 e Silverado, além das 
linhas A, C e D, e para a Iveco, modelos da linha Eurocargo. 
Também são atendidas diversas versões do Atego e Accelo 

Marelli Powertrain e Sistemas Eletrônicos. O executivo tam-

bém salienta o interesse de países sul-americanos no siste-

ma. “Nos últimos anos, o volume de exportações do SFS® 

aumentou significativamente para vários países da América 

do Sul, entre eles Argentina e Paraguai”, afirma.

da Mercedes-Benz, Cosntellacion, Worker, da Volkswagen, 
e Volare da Marcopolo. Vale salientar que todas as peças 
apresentam gravação, facilitando a identificação e con-
trole de qualidade.
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FERRAMENTA DO DETRAN-SP PERMITE QUE 
CIDADÃO FAÇA INDICAÇÃO DE CONDUTOR COM 
UMA SELFIE

0  Detran-SP disponibilizou aos cidadãos do Estado uma 
ferramenta que permite indicar o condutor de uma in-

fração a partir apenas de uma selfie e de uma assinatura na 
tela do próprio celular. A funcionalidade é inédita no País e 
pode ser feita através do aplicativo da entidade.

O serviço deve ser utilizado para indicar o real condutor da 
infração, caso esta não tenha sido cometida pelo proprietário 
do veículo. Isso permite que a pontuação seja atribuída à 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) correta. O Detran-SP 
já oferecia a opção pelo procedimento virtual em seu portal 
desde 2016, mas agora a indicação do condutor correto pode 
ser feita diretamente por uma selfie tirada com o celular. O 
app pode ser baixado em celulares com sistema operacional 
Android ou IOS.

A indicação por selfie pode ser feita para todos os condu-
tores registrados no Estado de São Paulo em veículos au-
tuados pelo Detran-SP. Após baixar o aplicativo, o usuário 
deve fazer seu cadastro (caso ainda não possua) e acessar 
a opção Indicação de Condutor. Posteriormente, ele deverá 
selecionar a infração, conferir os dados da multa e do veícu-
lo, e identificar-se através de uma selfie. A assinatura é feita 
na própria tela do celular. Caso o dono do veículo não seja 

registrado em São Paulo ou até mesmo não tenha CNH, ele 
pode incluir uma fotografia de um documento de identifi-
cação, como o RG.

Para identificar o condutor que vai receber a autuação, o pro-
cedimento é semelhante: preenchimento do CPF, número 
da CNH, selfie e assinatura. As assinaturas devem sempre ser 
idênticas às da CNH. Ao fim do processo, o cidadão é avisa-
do que a indicação passará por uma análise, sendo possível 
que ele acompanhe o status da solicitação pelo app ou pelo 
portal do Detran-SP.

“A função torna a indicação mais rápida e simplifica a vida 
do cidadão, que agora tem mais uma opção de serviço di-
retamente no seu celular, sem sair de casa nem enviar docu-
mentos via Correios. É o Detran-SP na palma da mão”, afirma 
Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran-SP.

SINDIREPA NACIONAL EDITA LIVRO 
SOBRE A HISTÓRIA DO SETOR DE REPARAÇÃO 
DE VEÍCULOS NO BRASIL

O Sindirepa Nacional (Associação de Entidades Oficiais 
da Reparação de Veículos do Brasil) anunciou o lança-

mento do livro “Indústria da Reparação de Veículos: História e 
evolução pelo tempo”. Trata-se da primeira publicação nacio-
nal dedicada à trajetória do setor, com registros desde 1920 
até os dias de hoje. Antonio Fiola, presidente da entidade e 
também do Sindirepa-SP, salientou que foi gratificante parti-
cipar da execução do projeto e acompanhar as entrevistas de 
várias personalidades do setor. Fiola também destacou a co-
laboração de Geraldo Santo Mauro, seu antecessor na presi-
dência do Sindirepa-SP de 1983 a 2004, a quem definiu como 
um desbravador corajoso que deixou um legado muito gran-
de e que teve a satisfação de poder registrar na publicação. 
Outro a destacar a importância de Mauro no setor foi Luiz 
Sérgio Alvarenga, diretor executivo do Sindirepa Nacional e 
Sindirepa-SP. No evento de lançamento, Alvarenga citou a 

importância das normas ABNT para serviços de reparação 
e falou de sua trajetória de 30 anos no setor, salientando as 
pessoas que abriram portas e serviram de exemplo, como 
Geraldo Santo Mauro, considerado por ele como grande líder 
do segmento. “O livro resgata a memória do setor e destaca 
a atuação das pessoas que nos antecederam e fizeram o seu 
papel”, complementa Alvarenga.
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SP INSTITUI LOGÍSTICA REVERSA COMO EXIGÊNCIA 
TÉCNICA PARA EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Importante decisão foi publicada no início de abril no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. Trata-se da Decisão 

de Diretoria Cetesb n° 076/2018/C, de 3 de abril de 2018, que 
estabelece a incorporação da logística reversa no âmbito 
do licenciamento ambiental. Com a decisão, a estruturação 
e implementação de sistemas de logística reversa passam 
a ser condicionantes para a emissão ou renovação das li-
cenças de operação, devendo ser nelas consignada como 
exigência técnica.

Segundo a Cetesb, “na prática, a logística reversa é realizada 
por meio de sistemas que promovem a coleta, o reuso, a reci-
clagem, o tratamento e/ou a disposição final dos resíduos ge-
rados após o consumo de diversos produtos – seja o próprio 
produto já sem uso, sejam suas embalagens descartadas”.

E segundo o Portal do Governo do Estado de São Paulo, “a 
logística reversa compreende o conjunto de ações, procedi-
mentos e meios pelos quais se viabiliza a coleta de diversos 
tipos de resíduos, de produtos e embalagens gerados após o 
consumo, para reúso, reciclagem ou destinação final ambien-
talmente adequada. Aplicada a uma ampla gama de situa-
ções, desde embalagens de bebidas até óleos lubrificantes 
usados e contaminados, passando por pneus inservíveis e 
outros produtos, a exigência da logística reversa consiste em 
um dos principais aspectos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS)”.

As empresas não aderentes a um Termo de Compromisso 
de Logística Reversa vigente devem atender a metas pro-
porcionais àquelas estabelecidas nos respectivos Termos de 
Compromisso vigentes. A obrigatoriedade se aplica a fabri-
cantes, importadores, comerciantes e distribuidores, sujeitos 
ao licenciamento ambiental pela Cetesb.

Para João Moura, presidente da Abrafiltros (Associação 
Brasileira das Empresas de Filtros e seus Sistemas – 
Automotivos e Industriais), “a decisão favorece o cumprimen-
to da legislação ao longo da cadeia produtiva e não apenas 
pelas empresas que participam dos programas de logística 
reversa”, explica. “Sempre defendemos e nos posicionamos 
a favor do conceito de marca própria e da regulamentação. 
É um passo importante para minimizar a atual situação de 
desequilíbrio econômico e competitividade, uma vez que 
as empresas que hoje cumprem a lei têm custos e obriga-
ções que as demais não têm. A ampliação no número de 
participantes nos sistemas de logística reversa possibilita a 
diminuição dos custos e ampliação das metas. Sem dúvidas, 
o meio ambiente é o maior beneficiado”, completa.

MTE-THOMSON LIBERA SEGUNDO MÓDULO DE 
CURSO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE OFICINAS

A  A MTE-Thomson anunciou que já está disponível, 
de forma gratuita, o segundo módulo do curso 

“Administrando sua Oficina”. Oferecido em parceria com a 
Ultracar, especialista em Software de Gestão para o setor, o 
curso é voltado para reparadores que buscam conhecimen-
to nas áreas fiscal, de atendimento, de gestão de pessoas e 
financeira de sua empresa.

O curso é dividido em 50 videoaulas, sendo que cada módulo 
tem duração de 10 aulas. O primeiro módulo já foi assistido 
por mais de 200 pessoas. Se você deseja ter acesso ao con-
teúdo, basta acessar o link https://bit.ly/2J7BYy2 e inscrever-

-se. Você terá acesso a todos os vídeos do módulo e deverá 
responder as perguntas para, ao final, solicitar seu certificado 
de participação. “Tudo quando e onde melhor convier para 
o reparador”, ressalta a MTE-Thomson. 

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 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.
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