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presidente licenciado do Sistema Fecomércio PR, fala 
sobre os desafios do setor automotivo no Estado.

DARCI PIANA,
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O Brasil, com dimensões continentais e malhas ferroviária e 
rodoviária deficientes, exige das empresas investimento em 
logística para garantir que o produto chegue ao destino de 
forma rápida e segura. Em se tratando do setor de autopeças, 
especificamente, esta operação torna-se cada vez mais 
complexa e onerosa em detrimento da diversificação de itens 
para atender a demanda do mercado de reposição. Nesta 
edição, a matéria de capa apresenta como exemplo empresas 
de cosméticos que precisaram mudar a sua estrutura e ter 
canais de vendas físicos, como é o caso da Natura, mas 
que a mudança não foi simples, bem como não agradou as 
consultoras, que se sentiram lesadas por acharem que as lojas 
trariam concorrência ao negócio. Por outro lado, a empresa 
tomou a decisão para ganhar espaço frente ao seu maior 
concorrente: O Boticário. A matéria também fala de como 
avaliar os diferentes canais, inclusive os digitais, para obter 
o resultado esperado e como essa combinação pode ser feita 
para potencializar as vendas.    

A entrevista desta edição é com Darci Piana, presidente 
licenciado do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR. Ele fala como 
o comércio de autopeças tem sido prejudicado pela venda 
irregular de produtos usados oriundos de desmanches. Na 
sua visão, essa prática tem aumentado no Estado do Paraná e 
também em outras regiões, acabando por afetar toda a cadeia 
produtiva que gera empregos e paga devidamente os impostos. 

Falando de história do setor, a seção Em Destaque traz a 
celebração dos 50 anos da marca Kolbenschmidt (KS) no 
Brasil. Referência mundial na fabricação de componentes de 
motor para montadoras. A multinacional de origem alemã 
pertence ao Grupo Rheimentall que possui várias unidades 
ao redor do mundo. No Brasil, a divisão Motorservice 
comercializa as marcas KS, BF e Pierburg para o mercado de 
reposição. O início das comemorações de 50 anos aconteceu 
durante a Autopar, com evento para parceiros e clientes. 

Esta edição também traz outras novidades do setor. 
Acompanhe!

Até breve!  

A COMPLEXIDADE DA LOGÍSTICA 
COM OS MÚLTIPLOS CANAIS DE VENDAS

Rodrigo Carneiro, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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Em entrevista exclusiva à revista Mercado Automotivo, Darci Piana, presidente licen-
ciado do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, analisou os principais desafios enfren-
tados atualmente pelo setor automotivo do Estado do Paraná. Além disso, o executivo 
destacou questões que permeiam a indústria automotiva de forma geral, atingindo 
companhias de todo o País. Confira a seguir a íntegra da entrevista:

ANÁLISE  REGIONAL

Entrevista
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Mercado Automotivo – Qual é o 
peso do empresariado do Paraná 
na economia brasileira atualmen-
te? É possível aumentar esta im-
portância nos próximos anos? Se 
sim, de que forma?

Darci Piana – O Paraná é o quarto 

Estado da Federação, com econo-

mia forte e diversificada. No agro-

negócio somos os maiores produ-

MA – Quais são os principais de-

safios que o senhor enfrenta à 

frente do Sistema Fecomércio 

Sesc, Senac PR?

DP – Nesse momento estou licen-

ciado da presidência da Fecomér-

cio, o que pode perdurar por mais 

alguns meses. De toda maneira, os 

problemas que enfrentamos são 

a carga tributária e os desafios da 

inovação, conceito que chega com 

extrema rapidez, exigindo que o co-

mércio e os serviços preparem-se 

adequadamente para garantir sua 

sobrevivência no mercado.

MA – Muitos empresários desta-

cam que o principal problema 

que enfrentam é a alta carga e a 

complexidade dos impostos que 

devem pagar para seguir com seu 

negócio. Em sua opinião, qual é a 

importância de uma possível re-

forma tributária para o empresa-

riado brasileiro?

DP – A reforma tributária é mais 

que necessária, ela é urgente. O 

número de impostos, taxas e en-

cargos diversos é enorme. Isso 

tem um impacto muito grande 

na vida financeira das empresas, 

além de exigir um esforço brutal 

para que corram o risco de assu-

mir passivos incontroláveis.

MA – Em relação à logística, o 

senhor considera que evoluímos 

algo nos últimos anos no que diz 

respeito à infraestrutura dos sis-

temas de transporte?

tores e exportadores brasileiros. 

Frango, suínos, carnes de gado bo-

vino e peixes fazem parte da nossa 

pauta de exportações, ao lado de 

grãos como soja e milho, e etanol. 

O melhor é que temos espaço para 

aumentar nossa produção e o com-

posto de exportações, com a ex-

portação de automóveis, madeira 

e uma gama imensa de produtos 

com valor agregado.

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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novas de origem lícita, sustentado 

por empresários que pagam im-

postos, criam empregos formais 

e vendem produtos de qualidade. 

Isso não ocorre com as peças de 

importação irregular e com aque-

las oferecidas a partir de roubos de 

veículos, disponíveis no mercado 

a preços reduzidos, sem pagar im-

postos e impactando nos índices 

de insegurança da população.

MA – Com base no assunto an-
terior, o que é possível fazer 
para conscientizar a população 
sobre a importância da compra 
e do uso de peças originais? 
Não somente de peças, mas po-
demos ampliar a questão para 
produtos falsificados/furtados, 
já que este é um problema que 
atinge boa parte dos setores in-
dustriais brasileiros.

DP – É preciso conscientizar as 

pessoas a não comprarem pro-

dutos sem origem comprovada e, 

principalmente, exigir atuação efe-

tiva das polícias para coibirem o 

assustador número de roubos de 

automóveis no território nacional.

MA – Que avaliação o senhor faz 
do setor automotivo paranaense? 
Quais as principais dificuldades 
enfrentadas pelo empresário 
deste setor atualmente?

DP – O setor automotivo paranaen-

se está sofrendo como os demais 

Estados brasileiros a concorrência 

desleal dos “robautos”, além de ser 

vítima de uma legislação que sacri-

fica um setor vital para a economia 

do Estado e do País.  

MA – Falando especificamente 

sobre a Fecomércio PR, quais 

são os principais serviços/consul-

torias que a entidade pode ofere-

cer a seus afiliados?

DP – A Fecomércio Paraná tem 

mais de 20 programas de desen-

volvimento das empresas. Por 

exemplo, o Varejo Mais, com di-

recionamento para amplos seto-

res do comércio como autopeças, 

farmácias, materiais de constru-

ção, calçados, roupas, hotelaria, 

gastronomia e outros. Também 

oferecemos consultorias nas áreas 

tributária e trabalhista.

MA – Por fim, gostaria que dei-

xasse uma mensagem para 

todos os associados da Feco-

mércio PR em relação às pers-

pectivas que se apresentam 

nestes próximos anos.

DP – Apesar de tudo, não podemos 

parar e ficar imaginando que as so-

luções caiam do céu. Precisamos 

trabalhar mais para nos atualizar 

e buscar formas de acompanhar as 

novas tecnologias, extremamen-

te inovadoras. Além disso, e de 

importância fundamental, é espe-

rar que o cidadão brasileiro saiba 

escolher os governantes a serem 

eleitos em outubro próximo, pri-

meiro passo para darmos a volta 

por cima, deixando para trás a re-

alidade complicada que vivemos.

DP – O Paraná tem uma infraes-
trutura razoável, mas insuficiente. 
Precisamos de ferrovias, de dupli-
cações de rodovias e de moderniza-
ção em nossos portos e aeroportos 
para nos mantermos competitivos 
no âmbito do comércio global.

MA – O senhor considera que o 
pior da crise econômica já pas-
sou? É possível ser otimista em 
relação aos próximos anos?

DP – A crise não acabou, continu-
amos em situação muito difícil. Os 
gastos governamentais continuam 
subindo, as reformas não são vota-
das e o déficit segue aumentando. 
Não temos visão de médio e logo 
prazos. Junte-se a crise ética à cri-
se política, o que diminui a con-
fiança do empresário, e você tem 
um diagnóstico das razões da es-
tagnação da economia.

MA – Uma das principais preo-
cupações do empresário da re-
posição automotiva brasileira diz 
respeito ao comércio de peças 
de origem ilícita. O aumento da 
criminalidade em algumas re-
giões do Brasil justamente faci-
lita a disseminação de itens de 
origem duvidosa, que atraem o 
consumidor pelo preço mais bai-
xo. Gostaria que o senhor falasse 
sobre isso. É uma preocupação 
também da Fecomércio PR?

DP – O comércio de peças de ori-
gem duvidosa está aumentando 
em todo o País, principalmente 
com as peças chamadas de “robau-
to”, oriundas do desmanche de veí-
culos usados. Esse fator tira grande 
parcela do mercado de autopeças 
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Confiança abalada
Índices econômicos do final do semestre refletem 
incertezas sobre real recuperação do Brasil

A reação econômica do Brasil nos primeiros meses 
de 2018 fez com que um sentimento de otimis-
mo tomasse conta do empresariado nacional. 

Ainda que todos estivessem atentos a possíveis revira-

voltas e tormentas inesperadas no ambiente financeiro, 

a sensação geral era de que o País começava a voltar 

aos trilhos, recuperando-se da crise mais severa já en-

frentada até então.

A paralisação dos caminhoneiros durante a segunda 

quinzena de maio, no entanto, fez com que o empresário 

brasileiro voltasse a enfrentar velhos temores, relacio-

nados à real capacidade de recuperação do País. Assim, 

aquela certeza de que o Brasil chegaria ao final de 2018 

com números muito melhores em sua economia sofreu 

um forte abalo.

Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), o Índice de 

Confiança Empresarial (ICE) de junho recuou 1,9 ponto 

em relação ao mês anterior. Na média do segundo tri-

mestre de 2018 também houve queda de 1,9 ponto na 

comparação com o período anterior (janeiro a março).

A avaliação da FGV é de que a queda do índice decorre 

da piora da percepção dos empresários brasileiros tanto 

em relação ao momento presente quanto em relação às 

expectativas de curto prazo. O ICE consolida os índices 
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de confiança dos quatro setores cobertos pelas sonda-
gens empresariais realizadas pela Fundação: Indústria, 
Serviços, Comércio e Construção.

À Agência Brasil, o superintendente de Estatísticas 
Públicas da FGV, Aloisio Campelo Júnior, afirmou que 
o recuo da confiança empresarial em junho “aprofunda 
uma tendência esboçada nos dois meses anteriores”. O 
aumento do desânimo em junho, entretanto, está dire-
tamente relacionado aos desdobramentos econômicos 
e políticos da greve dos caminhoneiros.

“A este efeito, aparentemente temporário, somaram-
-se outros fatores que vinham provocando quedas da 
confiança: insatisfação com o ritmo lento de retomada 
da economia, falta de confiança na política econômica 
e aumento da incerteza política e eleitoral”, explicou 
Campelo Jr.

O fato de que a greve foi o fator que mais contribuiu 
para a queda da confiança dos empresários pode ser 
evidenciada a partir de uma análise mais apurada dos 
números. Os setores que mais registraram recuo no ín-
dice foram o Comércio e a Construção, justamente dois 
dos segmentos que mais foram prejudicados com a pa-
ralisação dos motoristas e as consequentes incertezas 
geradas pelo cenário. 

Outras consequências

Não foi apenas a confiança dos empresários que foi aba-
lada pelo caos proveniente da falta de acordo imediato 
entre governo e caminhoneiros. Instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Central (BC) aumentaram nova-
mente a estimativa de inflação para 2018. Foi a sétima 
semana consecutiva com alta no índice.

Segundo a pesquisa Focus, do BC, a projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
subiu de 4% para 4,03%. É pouco, mas chama a atenção 
justamente por ser a sétima alta seguida da projeção, 
sinalizando que o otimismo verificado no começo do 
ano está se dispersando ao longo de 2018.

Já a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto 
(PIB) permaneceu em 1,55%, após oito reduções em se-
quência. Para 2019, entretanto, houve nova queda na 
projeção do índice, de 2,60% para 2,50%.

Especificamente em São Paulo, houve aumento na in-

flação mensal, monitorada pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe). Se em maio o índice fora 

de 0,19%, em junho chegou a 1,01%, resultado atrelado 

principalmente à greve dos caminhoneiros. No Estado, 

os setores que mais registraram aumento foram os de 

alimentos e transporte.

Setor automotivo

O setor automotivo pode, ao menos, comemorar uma 

notícia divulgada recentemente. De acordo com núme-

ros da Federação Nacional da Distribuição de Veículos 

Automotores (Fenabrave), as vendas de veículos novos 

aumentaram 14,4% no primeiro semestre de 2018, na 

comparação com o mesmo período de 2017.

No total, foram mais de 1,1 milhão de veículos novos 

comercializados de janeiro a junho. O resultado é bom 

especialmente porque o setor automotivo também foi 

muito prejudicado com a greve dos caminhoneiros. 

Ocorre, entretanto, que a maior parte dos danos ficou 

concentrada na produção de veículos. Com isso, con-

sequentemente, o índice de vendas pode apresentar 

números mais discretos em julho e agosto.

Fato é que a divulgação oficial de números e índices 

econômicos tem sido uma verdadeira montanha-russa, 

já que tem alternado boas e más notícias ao empresa-

riado brasileiro. O superávit comercial, por exemplo, 

vem registrando quedas, o que pode ser visto de duas 

formas. De um lado, a recuperação da economia tem 

contribuído para o aumento das importações. Por outro, 

indica que as indústrias brasileiras estão exportando 

menos.

Trata-se da velha máxima do copo meio cheio ou copo 

meio vazio. Começamos o ano acreditando que o copo 

estava se enchendo, que já havia passado da metade. 

Chegamos à metade de 2018, entretanto, com os pés no 

chão, percebendo que o copo só deverá se encher de 

forma gradual e (possivelmente) lenta. Os empresários, 

independentemente do setor, esperam ansiosos pelos 

próximos capítulos.

*Com informações da Agência Brasil
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Canal(is) mais adequado(s)
Informação é essencial para definir o melhor 
formato de vendas para seus produtos em 
território nacional
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Os problemas relacionados 
à logística costumam trazer 

uma série de dores de cabeça aos 

empresários brasileiros, indepen-

dentemente do tamanho de suas 

empresas. Para vender e conse-

quentemente chegar em todo o 

Brasil (ou na maior parte dele), as 

companhias acabam dedicando 

boa parte de suas receitas para via-

bilizar um comércio seguro e ade-

das empresas, dos mais variados 
setores. Em uma época de escas-
sa tecnologia, fazia sentido que o 
atendimento personalizado fos-
se priorizado, de modo a levar a 
marca a cada consumidor inte-
ressado.

Essa foi a regra, durante vários 
anos para empresas de diversos 
setores comerciais brasileiros. 
Assim, montou-se uma verdadeira 
rede de consultores/representan-
tes que percorriam o Brasil para 
levar os produtos das marcas a 
diferentes consumidores. No in-
terior dos Estados, ou mesmo em 
regiões distantes da sede opera-
cional, as empresas do setor au-
tomotivo, por exemplo, tinham 
de recorrer à montagem de filiais 
para atender as demandas.

Há pouco tempo, no entanto, foi 
possível observar uma mudança 
significativa no formato de comer-
cialização do setor de perfumaria e 
cosméticos. Ainda que tivesse uma 
extensa rede de consultores, a Na-
tura optou por dar início à abertura 
de lojas físicas em determinadas 
metrópoles brasileiras. Com essa 
estratégia, a marca conseguia, por 
exemplo, qualificar melhor suas 
consultoras (no caso, as próprias 
vendedoras das lojas).

Um dos objetivos da Natura foi 
concorrer de forma adequada com 
a concorrente O Boticário, que op-
tou por ampliar o número de lojas e 
posteriormente investir em consul-
tores. O caso das perfumarias, em 
comparação com o setor automoti-
vo, mostra que qualquer mudança 
significativa nos canais de venda 
deve ser feita de forma estruturada, 
organizada, sob o perigo de gerar 
turbulências no próprio mercado 

quado, que atenda às diferentes 
demandas provenientes de regiões 
distintas do País. Transporte, esto-
que e armazenagem dos produtos 
também inspiram cuidados, mas 
se os problemas já nascem na pri-
meira etapa das vendas, torna-se 
fundamental entender os cuidados 
necessários para a qualificação dos 
canais de venda da companhia.

O mercado tem se deparado, de 
forma geral, com um consumidor 
muito mais exigente nestes últimos 
anos. São pessoas que demons-
tram maior ciência de seus direitos 
e que entendem perfeitamente os 
danos que podem ser causados à 
imagem das empresas por meio de 
propagandas negativas em canais 
on-line, por exemplo.

Se antes uma venda problemáti-
ca gerava repercussão, no máxi-
mo, entre o círculo de amigos e 
familiares do consumidor, atual-
mente o conteúdo desfavorável 
pode ser espalhado de forma ma-
ciça a públicos cada vez maiores 
e mais diversificados.

Empresas que optam por utilizar 
diferentes canais de venda apre-
sentam dificuldades e anseios 
justamente nesta ligação entre o 
comércio e o comércio on-line. 
Fato é que o comércio na rede 
eletrônica também facilita e traz 
benefícios às companhias, afinal, 
através dele, é possível atingir re-
giões mais afastadas dos grandes 
centros urbanos, nas quais a ins-
talação física da marca traria um 
custo demasiado alto.

Durante muito tempo, a televen-
das e os consultores/represen-
tantes dominaram a maior parte 
do cenário de vendas externas 
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em que atuam.

Assim que a Natura abriu sua pri-
meira loja, houve reclamações por 
parte de algumas consultoras. O 
entendimento das consultoras era 
de que, a partir daquele momento, 
teriam de concorrer também com 
a própria loja física da marca. O 
problema gerou uma preocupação 
a mais para a Natura, que teve de 
convencer os consumidores de que 
a loja física era “apenas” mais um 
canal de vendas, uma alternativa 
a mais para que eles fizessem seu 
pedido, sem desmerecer o trabalho 
das consultoras.

Guardadas as devidas 
proporções, trata-se 
de um problema que 
pode atingir também 
o setor automotivo. 
Não há neste momen-
to dados confiáveis 
a respeito da partici-
pação de cada canal 
de venda das empre-
sas automotivas nas 
vendas em geral. Os 
consultores têm um 
trabalho essencial no 
setor, já que os pro-
dutos têm caracte-
rísticas técnicas que 
requerem uma expli-
cação mais ampla e 
direta ao consumidor 
final (na maior parte 
das vezes o mecâni-
co). Se em algum momento optar-
-se pela ampliação do canal de 
vendas on-line, é preciso saber 
agregar também o trabalho do 
consultor nesse sistema.

Uma possível solução deriva justa-
mente do conceito de omnichan-
nel. É possível, por exemplo, pro-

mover vendas no canal on-line e, 

de forma conjunta, inserir o consul-

tor comercial nesse modelo.

Em seu conteúdo disponibilizado 

a pequenas e médias empresas, o 

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas) 

destaca que o omnichannel é uma 

tendência do varejo baseada na 

convergência de todos os canais 

utilizados por uma empresa. “Trata-

-se da possibilidade de fazer com 

que o consumidor não veja dife-

rença entre o mundo on-line e off-

-line”, explica a entidade.

Uma das principais dificuldades 

das empresas, no entanto, é enten-

der que para o consumidor pouco 

importa o canal dedicado pela em-

presa à sua compra. O que importa 

é que sua experiência de compra 

seja segura, confiável, prazerosa 

e que atenda à sua demanda indi-

vidual. Ainda que as empresas in-
sistam em adotar regras diferentes 
para cada canal de venda utilizado, 
o consumidor vê todo esse sistema 
em uma imagem só, que representa 
a empresa X ou a empresa Y.

Vantagens do omnichannel

De acordo com o Sebrae, o omni-
channel permite que o consumi-
dor satisfaça suas necessidades 
onde e quando desejar, no mo-
mento mais confortável para ele, 
sem restrições de local, horário 
ou meio. Tudo isso só é possível 
quando há uma clara e eficaz inte-

gração de canais.

Um dos exemplos 
mencionados pela 
entidade são os apli-
cativos móveis de-
senvolvidos por de-
terminadas marcas. 
Essas ferramentas 
digitais combinam o 
layout do site com a 
temática interna das 
lojas físicas. Assim, o 
consumidor ganha a 
possibilidade de uti-
lizar todos os canais 
disponibilizados pela 
marca e quebra as 
barreiras existentes 
entre o mundo físico 
e o digital.

Se o sistema traz be-
nefícios, também traz 

responsabilidades. É muito impor-
tante que as empresas que adotem 
o sistema omnichannel preocu-
pem-se com todo e qualquer ca-
nal de venda que o integra. Assim, 
conforme exposto, será possível 
que a marca, inclusive, obtenha 
vantagens estratégicas ao conhecer 
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o comportamento e as preferências 

dos clientes.

O grande “pecado” das pequenas 

(e algumas médias) empresas que 

tentam adotar o sistema em suas 

vendas é não estabelecer uma po-

lítica única para o atendimento nos 

diferentes canais. Se você, em sua 

loja física, não atende um cliente 

de forma irônica, grosseira ou mal 

educada, não há porque agir dessa 

forma nos canais eletrônicos, es-

pecialmente naqueles que provêm 

também de redes sociais.

As redes sociais costumam trazer 

reclamações mais incisivas, em 

alguns casos até mesmo gros-

seiras, por parte do consumidor. 

Ainda não há o entendimento por 

parte do consumidor-internauta 

de que ele é sim responsável por 

aquilo que publica em seus perfis, 

e que isso pode lhe trazer conse-

quências legais.

Nesses casos, se um dos seus ca-

nais de venda estiver ligado a redes 

sociais, o recomendável é padro-

nizar as respostas públicas no que 

diz respeito à cordialidade e postu-

ra. Na sequência, o ideal é convidar 

o cliente a expor sua demanda de 

forma privada, através dos canais 

de contato da marca, seja na rede 

social ou em outra plataforma.

Problemas de infraestrutura

Ainda que os canais digitais te-

nham conquistado muito espaço 

nos últimos anos, a indústria bra-

sileira ainda é muito dependente 

do transporte na malha rodoviária. 

Até mesmo porque os centros de 

distribuição seguem concentrados 

em determinadas regiões por di-

versos motivos.

Assim, levar o produto (adquirido 
pela internet ou por outro canal) a 
regiões distantes da sede pode ser 
algo problemático, devido à falta 
de investimentos em infraestrutura 
no Brasil durante os últimos anos. 
A recente greve dos caminhoneiros 
apenas evidenciou o quanto utili-
zamos o transporte rodoviário e o 
tamanho do gargalo na infraestru-
tura, que deve ser priorizado pelo 
governo daqui para frente.

De acordo com o estudo Custos 
Logísticos no Brasil, do Instituto de 
Logística e Supply Chain (Ilos), em 
2015, por exemplo, o custo logísti-
co consumiu 12,7% do PIB (Produto 
Interno Bruto) brasileiro, acima do 
índice de 12,1% registrado em 2014. 
Esse custo compreende os gastos 
com transporte, estoque, armaze-
nagem e serviços administrativos 
nas empresas. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, o custo compre-
ende 7,8% do PIB do país.

O estudo revelou ainda que a 
maior parte dos gastos brasileiros 
com logística está relacionada ao 
transporte e ao estoque dos bens 
produzidos. Segundo avaliou Mau-
rício Lima, sócio-executivo do Ilos, 
houve um aumento considerável 
nos gastos com logística justamen-
te nos anos recentes em que a eco-
nomia brasileira cresceu, já que a 
demanda em diversos setores foi 
ampliada enquanto a infraestrutura 
do País pouco foi alterada.

Assim, optou-se cada vez mais pelo 
transporte por rodovias (mais ba-
rato) em detrimento de outros mo-
dais, como as ferrovias e hidrovias, 
já que não havia estrutura para 
estes sistemas. Com a retração da 
economia brasileira, houve conse-
quentemente uma queda na de-

manda nacional, fazendo com que 

as empresas ficassem com uma 

quantidade maior de produtos em 

seus estoques. É por isso que se 

gasta tanto com transportes e esto-

cagem no Brasil atualmente.

Nesse cenário, saber integrar os ca-

nais de vendas, de modo a facilitar 

a própria distribuição, é fundamen-

tal para evitar gastos desnecessá-

rios às empresas. A preocupação 

com o canal de vendas adequado 

exemplifica a máxima de que ter 

um bom produto não basta. É pre-

ciso saber ofertá-lo em diferentes 

meios, explorando as particularida-

des de cada um deles.

Mapa de Negócios

Por fim, vale a pena salientar uma 

ferramenta on-line disponibilizada 

pelo Sebrae para ajudar empreen-

dedores e futuros empresários a 

realizar a análise de mercado por 

meio de informações geográficas 

em mapas da web. 

Por enquanto, o Mapa de Negócios 

está disponível apenas para o Es-

tado de São Paulo. A ferramenta 

permite que o empreendedor iden-

tifique a distribuição geográfica de 

potenciais clientes, fornecedores e 

concorrentes, além da melhor loca-

lização para um ponto de negócio.

Trata-se de um apoio importante, es-

pecialmente se considerarmos que 

boa parte das pequenas e médias 

empresas brasileiras fecham as por-

tas devido à falta de conhecimento 

de mercado por parte de seus donos/

responsáveis. Conhecimento é ouro. 

Antes e durante o desenvolvimento 

de seu negócio.
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Em 2018, a Kolbenschmidt 
(KS) completa 50 anos de 
história no Brasil, onde 

produz atualmente pistões para 
motores de automóveis, veículos 
pesados e fora de estrada. A multi-
nacional de origem alemã pertence 
ao Grupo Rheinmetall e é referên-
cia mundial na fabricação de com-
ponentes de motor.

Para comemorar o importante 
marco, a empresa está promoven-

do uma série de ações voltadas 

tanto aos colaboradores quanto ao 

mercado. As atividades fazem parte 

da campanha “Movimento Orgulho 

KS” que deverá envolver a estru-

tura que conta com mais de 1.500 

pessoas entre colaboradores, pres-

tadores de serviços e fornecedores 

instalados, promovendo também 

um selo comemorativo e comuni-

cação alusiva à data com ações até 

o final de 2018.

Atualmente, a KS atende mon-

tadoras e também o mercado 

de reposição, através da divisão 

Motorservice que comercializa 

também as marcas Pierburg e BF. 

Atenta às constantes evoluções 

nas demandas do setor automoti-

vo, a KS fez questão de participar 

ativamente da Autopar 2018 – 9ª 

Feira de Fornecedores da Indústria 

Automotiva, realizada em Curitiba 

(PR) de 6 a 9 de junho.

Meio século de história
Kolbenschmidt (KS) completa 50 anos de atuação no Brasil e promove 
ações para colaboradores e para o mercado

Em Destaque
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Em encontro promovido no 
dia 7 de junho, durante a Autopar, 
a Motorservice comemorou os 50 
anos da KS com parceiros e clientes 
de todas as partes do Brasil.

O evento também contou com pa-
lestra de Alessandra Assad, escrito-
ra e professora da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). A palestrante mostrou 
como algumas empresas que não 
acreditaram em mudanças deixa-
ram de existir e outras que buscaram 
acompanhar a evolução do mercado 
permaneceram. Entre os exemplos 
de marcas que perseveraram ao 
longo das décadas em solo nacio-
nal, Assad citou a KS e a Pierburg. 
Ambas trabalham atualmente com o 
objetivo de atender novas tecnolo-
gias dos motores que exigem mais 
eficiência e desempenho com redu-
ção de consumo de combustível e 
emissões de poluentes.

Ainda de acordo com Assad, as 
mudanças em uma corporação de-
vem respeitar a cultura já implan-
tada e, para terem efetividade, de-
vem acontecer a partir da direção, 
sendo disseminada para todos os 
colaboradores. A palestrante res-

saltou também que as mudanças 

ocorrem nas pessoas por meio do 

entendimento e envolvimento para 

depois colocar em ação, refletindo 

nas atitudes do dia a dia.

Para Talita Peres, gerente 

de Marketing e Comunicação 

Corporativa, a participação da 

Motorservice na Autopar promove 

a exposição de produtos das mar-

cas KS, Pierburg e BF, mas também 

possibilita estreitar o relaciona-

mento e o contato com clientes da 

região. “Participamos de várias edi-

ções da feira e, como sempre, os re-

sultados são muito satisfatórios. É 

muito produtiva, pois a qualidade 

do público visitante é um diferen-

cial importante e que nos motiva a 

estarmos presentes”, avaliou.

Agora, a Motorservice se pre-

para para participar da Autop que 

será realizada em Fortaleza no 

mês de agosto e, através de sua 

matriz, da Automechanika 2018, 

a ser realizada em setembro em 

Frankfurt, na Alemanha.

História

A KS foi fundada pelo engenhei-

ro Karl Schmidt em 1910 e conta 

atualmente com diversas unida-

des ao redor do mundo. Mesmo 

em meio a diferentes culturas, a 

marca busca promover a sinergia 

entre seus centros de desenvolvi-

mento e instalações de produção 

na Europa, América do Norte e do 

Sul e Ásia. Sempre, é claro, aten-

dendo aos mais rigorosos padrões 

de qualidade e às novas gerações 

de motores, que aliam desempe-

nho e redução de consumo de com-

bustível e emissões de poluentes.

No Brasil, a sede da KS está 

localizada em Nova Odessa, in-

terior de São Paulo, desde 1986, 

quando iniciou o processo de 

transferência de Santo André. Já o 

Grupo Rheinmetall, do qual a KS 

faz parte, atua com ampla parti-

cipação nas áreas de mobilidade 

e tecnologia de segurança, com 

aproximadamente 24.000 funcio-

nários entre todas as suas divisões 

e localidades mundiais.
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Primeiramente, é preciso compreender que 
o futuro não é algo que “virá”, descolado do 
presente. O futuro está sendo construído 

agora, neste exato minuto, e você é parte desta 

obra de transformação.

Houve um tempo em que o futuro era imaginado 

como uma fantasia de tecnologias exóticas, com tele-

transporte e carros voadores. É o que hoje chamamos 

de retrofuturismo.

Quem viveu a época das viagens à Lua acreditou que 

o ano 2000 (18 anos no passado) teria aquele jeito do 

desenho animado Os Jetsons, produzido originalmente 

entre 1962 e 1963.

As ficções antigas, no entanto, poucas vezes imagina-

ram a revolução da tecnologia da informação, que efeti-

vamente alterou o modo de se adquirir conhecimento, de 
se fazer negócios e de constituir relações sociais.

Mas, e hoje? O que efetivamente está mudando? 
Sobre quais trilhos devemos seguir para nos manter-
mos atualizados?

Vamos lançar um olhar sobre a experiência do nosso 
país, acompanhada com atenção e método pelos profis-
sionais do Instituto Locomotiva.

Mesmo com todos os problemas derivados das po-
líticas públicas, os brasileiros estão mais escolarizados. 
Um adulto médio tem 2,6 anos de estudo a mais do que 
na década de 1990.

Pessoas que estudam mais tendem a ser mais 
exigentes, a comparar preços e produtos, a zelar por 
seus direitos.

Por quais trilhos viajamos ao futuro?
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A integração tecnológica é uma realidade. Estão ele-

tronicamente conectadas largas parcelas dos mais velhos, 

dos menos escolarizados e até daqueles pertencentes 

aos estratos economicamente menos favorecidos.

De 2008 para 2016, a penetração da internet no Brasil 

cresceu de 39% para 69%.

O processo de empoderamento feminino é uma rea-

lidade. Em 20 anos dobrou o número de lares chefiados 

por mulheres, cresceu 131% o número de mulheres com 

carteira assinada e o share feminino na massa de renda 

passou de 33% para 40%.

Mudou até mesmo o comportamento. Já não se aceita 

a objetificação da mulher. E a velha cantada, desde sem-

pre sem graça, já não é tolerada.

Há muito mais veteranos. Hoje, um quarto da popu-

lação brasileira tem 50 anos ou mais. E a maior parte está 

por aí, fazendo acontecer.

Até 2050, estima-se que o número de idosos no País 
irá praticamente dobrar. Serão 98 milhões!

Para completar o quinteto de matrizes da mudança, 
convém notar que a lógica da posse está sendo substitu-
ída pela lógica do acesso. É nesse contexto que prospera 
a economia compartilhada.

Para que comprar um carro caríssimo se é possí-
vel chamar o Uber? De que vale adquirir um DVD se 
é possível assinar a Netflix ou assistir pelo Youtube? 
Para que construir uma casa no litoral se, por meio do 
Airbnb, é possível habitar a residência dos outros em 
diferentes praias?

Estes são alguns dos trilhos que desenham a rota das 
grandes transformações na aventura humana.

Preste atenção, pois o porvir já não é como era anti-
gamente. E você precisa atualizar conceitos e condutas 
se quiser embarcar no trem da magia futura.

Afinal, a teoria, na prática, funciona! 
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Segundo o IBGE, 60% das empresas no Brasil fe-
cham antes de completar 5 anos, e um dos prin-
cipais motivos é a má gestão financeira. Dados 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) dão conta que no Brasil o número 
de microempreendedores individuais (MEI) superou 
os 7 milhões em 2017, e a maioria deles possui o hábito 
de misturar a conta pessoal e a profissional.  

Enumero abaixo 3 passos efetivos de fácil implemen-
tação que irão ajudar você a colocar as contas em dia 
e potencializar os resultados do seu negócio. Confira: 

1- Separar as contas

Agora acabou a desculpa. Blocos coloridos e anotações.

É bem comum ver o empresário utilizar a mesma gaveta 
para receber e pagar contas pessoais e da empresa. 
Esse ato gera a incerteza de quanto a empresa real-

mente fatura e gasta, e qual valor de retirada mensal o 
proprietário ou sócios fazem mensalmente. Mas tenho 
uma notícia boa: isso é fácil de resolver.

Pegue uma caneta, separe dois blocos adesivos (post-
-it) de cores diferentes, adicione uma dose de discipli-
na e pronto!  E, já que o dinheiro está todo no mesmo 
lugar, faça o seguinte:

Escolha uma cor (amarelo, por exemplo) e todo dinhei-
ro que você for pegar para comprar algo pessoal, anote 
o valor e ao que se refere. Por exemplo: use uma folha 
do bloco amarelo e escreva R$ 50,00 – farmácia/remé-
dio para as crianças. Em outra folha amarela escreva 
R$ 30,00 – cinema. Numa outra, anote R$ 20,00 – lanche 
para a escola, e assim por diante.

E com outra cor (azul, por exemplo) escreva os recursos 
destinados às contas da empresa: R$ 200,00 – matéria-

Finanças e empreendedorismo: 
uma dupla perfeita

Erik Penna
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-prima; R$ 100,00 – impostos; R$ 500,00 – adiantamento 

de funcionário, etc.

Ao final do dia você saberá exatamente quanto saiu 

para as contas pessoais e o que foi destinado para a 

empresa.

2- Fluxo de caixa

Uma planilha bem simples é o suficiente.

Após ter separado as contas pessoas e profissionais, 

é hora de planejar fazendo uma planilha de contas a 

pagar e contas a receber, para identificar para onde o 

dinheiro está indo.

A planilha pode ser feita no Excel, com 5 colunas: data, 

ocorrência, entrada, saída e saldo.

Faça uma previsão das entradas diárias (vendas à 

vista e recebimentos a prazo) e das contas dia a dia 

que terá que pagar. Faça um planejamento de 30 

dias para esta planilha.

Isso será um raio x financeiro da sua empresa, ou seja, 

você saberá o quanto terá que pagar e o quanto irá 

receber e a planilha já calcula automaticamente o 

saldo diário.

E se você verificar na planilha, por exemplo, que daqui 

a 10 dias vai faltar dinheiro para pagar as contas, o que 

pode ser feito?

Sabedor da necessidade de recurso financeiro, você 

pode criar alguma promoção para incremento das ven-

das e ofertas para pagamento à vista.

E se mesmo assim não conseguir, você saberá exata-

mente quanto de capital de giro vai precisar ao procu-

rar uma instituição financeira. 

3- Capital de giro

É o capital necessário para financiar a continuidade 

das operações da empresa ou para a expansão da-

quele negócio, ou seja, quanto a empresa precisa de 

recurso financeiro para pagar as contas e manter as 

portas abertas.

Por exemplo, num mês em que o faturamento cair ou 

se você vender muito a prazo, como fará para pagar as 

contas no vencimento? Se for preciso comprar novos 

móveis ou instalar um ar-condicionado, também será 

necessário um recurso financeiro extra.

Após seguir os 3 passos acima e com esses dados em 

mãos, é possível saber exatamente quanto o dono da 

empresa está retirando por mês, e ainda permitirá to-

mar as decisões mais assertivas para o negócio decolar.

Lembre-se, ainda, que a ligação entre o planejamento e 

a disciplina costuma ser o elo entre o desejo e o sonho 

de sucesso realizado.
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Com a promessa de apresentação de novas 
tendências digitais e novos centros de aten-
ção, aumenta a expectativa dos expositores, 

visitantes e profissionais que visitarão a feira deste 

ano, que se realizará de 28 de novembro a 1º de 

dezembro no NECC em Xangai.

Consolidada como a maior feira comercial da Ásia 

para peças automotivas, acessórios, equipamentos 

e serviços, e batendo recordes de expositores e 

visitantes, ano após ano, a Automechanika Shanghai 

consegue se destacar não apenas em tamanho e 

escala, mas também em qualidade e profissiona-

lismo na organização da feira. A especialização e 

a apresentação de produtos de alta qualidade de 

seus expositores colaboram para coroar o brilhan-

tismo da mostra.

Para este ano, estima-se que o espaço de expo-

sição atinja 350.000 m2, os quais abrigarão aproxi-

madamente 6.250 expositores, que receberão os 

mais de 140.000 visitantes profissionais esperados 

e gabaritados a examinar e a negociar os inúmeros 

produtos expostos na feira.

Diversos avanços e lançamentos, cada vez mais 

presentes nesta feira, farão parte de um dos princi-

pais focos e expectativas da mostra, principalmente 

no âmbito das novas tendências e das inovações 

AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018
Apresentando o novo... para um novo mercado!
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tecnológicas voltadas ao setor de mobilidade di-
gital automotiva.

Os Serviços e a Mobilidade do Amanhã - novi-
dades para 2018

Como um dos tópicos mais importantes para os 
players dos vários setores da indústria automotiva 
atual, os avanços na digitalização estão chegan-
do de forma cada vez mais rápida e crescente. A 
condução autônoma, a conectividade dos carros, a 
eletromobilidade e os sistemas digitais avançados 
desempenham um papel crucial na moldagem do 
futuro da indústria, e a Automechanika Shanghai re-
flete essa evolução indo de encontro às necessida-
des de compra dos visitantes, apresentando novas 
empresas e novos desenvolvimentos de produtos 
e serviços que atendem a estas novas demandas 
através de palestras e eventos paralelos apresen-
tados pelos expositores.

A ênfase da exposição nas tendências digi-
tais pode ser conferida na nova área do “Serviço 
e Mobilidade do Amanhã”, criada em colaboração 
com a Câmara de Comércio Eletrônico da China. 
Localizado no North Hall, é fácil entender por que 
esse aspecto do programa está ganhando cada vez 
mais força entre os expositores e visitantes. Na ver-
dade, até 2030, espera-se que os serviços de carros 
conectados expandirão a receita da indústria auto-
motiva global em 30%. Ao mesmo tempo em que a 
taxa de penetração de veículos autônomos deverá 
atingir até 20%.

A área contará com os cinco elementos essenciais 
da conectividade de carro através de exposições, fó-
runs e atividades interativas para transporte público 
e privado. São eles:

• Pessoas - esta área se concentrará especifica-
mente no bem-estar do usuário do carro, incluindo 
os mais recentes componentes eletrônicos internos 
para melhorar a segurança, o entretenimento pessoal 
e o conforto do motorista.

• Veículo - os visitantes podem explorar uma série 
de demonstrações de carros no local, com uma série 
de veículos elétricos em exibição para dar vida aos 
conceitos de conectividade do show.

• Rodovia - a área também promoverá a infra-
estrutura de estradas conectadas para a condução 
autônoma e também examinará os padrões e regu-
lamentos dos países mais desenvolvidos.

• Rede - uma série de redes internacionais líderes 
de mercado e provedores de TI se reunirão nesta 
área, demonstrando como a conectividade continua 
a unir o setor automotivo com o mundo on-line.

• Nuvem - o gerenciamento de dados será um 
aspecto fundamental aqui, permitindo que os visi-
tantes explorem as maneiras pelas quais os dados 
de conectividade de carro podem melhorar o ge-
renciamento de frotas, compartilhamento de carros 
e cidades inteligentes.

O setor de Serviços e Mobilidade do Amanhã 
também abordará vários aspectos das inovações de 
energia em veículos, como controles elétricos, infra-
estrutura de recarga, tecnologia de baterias, com-
ponentes de veículos e equipamentos de teste. Ao 
mesmo tempo, vários outros setores da indústria 
demonstrarão como essas tendências digitais es-
tão se infiltrando em muitos mercados automotivos. 
Isso inclui os setores de Peças e Componentes e 
Acessórios e Personalização, bem como os setores 
de Reparo e Manutenção e Eletrônica e Sistemas.

Fiona Chiew, vice-gerente geral da organizadora 
da exposição Messe Frankfurt (Xangai), enfatizou 
como a Automechanika Shanghai continua acompa-
nhando as tendências em constante mudança do se-
tor: “Tivemos a sorte de testemunhar uma mudança 
de atitude na fabricação de automóveis nos últimos 
anos. Os conceitos de ‘céu azul’ do setor agora são 
coisa do passado, com a grande maioria das inova-
ções em digitalização e conectividade se concreti-
zando em vários setores. Atingindo toda a cadeia de 
suprimentos do setor automotivo, a Automechanika, 
além de atrair os maiores e mais importantes nomes 
de cada setor, nos permite apresentar essa evolução 
da maneira mais eficaz possível”.

REIFEN Zone

O retorno da feira REIFEN Zone é outra peça vital 
do quebra-cabeça que ajuda a conectar toda a cadeia 
de suprimento de automóveis sob o mesmo teto. 
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Cobrindo os mais recentes produtos de pneus, aros 
e rodas, a zona permite a expositores e visitantes ca-
pitalizar sobre a contínua sobreposição entre o setor 
global de pneus e o mercado de pós-venda de au-
tomóvel. Além disso, a Zona REIFEN está mudando 
este ano para um novo local, no Hall 7.2, para gerar 
mais oportunidades de colaboração com setores e 
zonas vizinhos. Uma vitrine especial apresentará pro-
dutos de alto desempenho, pneus autosselantes e 
processos de produção ainda mais inovadores, além 
de pneus específicos para carros elétricos.

Cadeia de Lojas

Novo para 2018, a Zona de Cadeias de Lojas da 
Automechanika Shanghai é uma resposta direta aos 
canais de distribuição transformadores da China - 
particularmente no campo de reparos e manuten-
ção. Atualmente, as cadeias de lojas no país ocupam 
mais de 20% do mercado e oferecem uma alternativa 
mais transparente em termos de preço e serviços 
padronizados. Além disso, regulamentações mais 
rigorosas para o setor chinês de reparos geraram uma 
oportunidade para as cadeias de lojas se adaptar ao 

mercado e ganhar uma posição mais forte em relação 
às lojas 4S e oficinas tradicionais.

A Chain Stores Zone receberá uma forte coleção 
de cadeias de lojas nacionais e internacionais, em-
presas de e-commerce e distribuidores automotivos, 
permitindo que os participantes explorem o futuro 
do setor de serviços automotivos. Esta inclusão tam-
bém serve como insight sobre a importância crescen-
te para o cenário futuro de reparação de automóveis.

Para mais informações sobre a Automechanika 
Shanghai 2018, ou para baixar imagens de alta reso-
lução do show do ano passado, visite www.autome-
chanika-shanghai.com.

A Automechanika Shanghai é organizada pela 
Messe Frankfurt (Xangai) e pela China National 
Machinery Industry International (Sinomachint). É 
uma das 17 feiras da Automechanika realizadas na 
África, Ásia, Europa e nas Américas. Para mais infor-
mações basta contatar a Messe Frankfurt (HK) atra-
vés do número + 852 2802 7728 ou através do e-mail  
auto@hongkong.messefrankfurt.com.
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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*
Mar-18/Mar-17

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jan-18 (%) fev-18 (%) mar-18 (%) jan-18 (%) fev-18 (%) mar-18 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.221.342 5,0 5,8 7,9 7,9 4,5 5,0 7,9 6,2 5,8 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.601.071 5,0 10,5 8,1 12,6 15,0 5,0 12,6 13,6 10,5

Capital
Autopeças e acessórios 417.990 8,9 5,5 10,9 4,4 3,1 8,9 4,4 3,7 5,5

Capital
Concessionárias de veículos 2.714.328 1,9 8,2 6,0 10,4 14,2 1,9 10,4 12,0 8,2

ABCD
Autopeças e acessórios 62.455 5,8 4,2 10,0 5,2 1,4 5,8 5,2 3,4 4,2

ABCD
Concessionárias de veículos 453.045 10,2 18,8 12,4 22,9 24,9 10,2 22,9 23,8 18,8

Araçatuba
Autopeças e acessórios 33.645 -0,4 2,0 1,0 14,5 -5,6 -0,4 14,5 3,3 2,0

Araçatuba
Concessionárias de veículos 61.735 5,3 2,9 8,8 4,2 -1,5 5,3 4,2 1,7 2,9

Araraquara
Autopeças e acessórios 40.769 1,0 -1,3 11,2 9,8 -12,3 1,0 9,8 -2,5 -1,3

Araraquara
Concessionárias de veículos 175.459 1,3 5,8 5,0 6,5 10,8 1,3 6,5 8,3 5,8

Bauru
Autopeças e acessórios 56.958 3,7 8,2 1,3 8,2 13,7 3,7 8,2 10,8 8,2

Bauru
Concessionárias de veículos 187.446 -1,8 9,0 6,2 18,1 12,2 -1,8 18,1 15,5 9,0

Campinas
Autopeças e acessórios 143.216 0,6 8,9 9,9 20,9 7,1 0,6 20,9 14,1 8,9

Campinas
Concessionárias de veículos 786.061 9,5 14,8 12,0 16,4 19,8 9,5 16,4 17,9 14,8

Guarulhos
Autopeças e acessórios 48.290 3,0 15,2 14,6 22,4 22,1 3,0 22,4 22,3 15,2

Guarulhos
Concessionárias de veículos 145.229 13,3 14,6 10,3 13,5 17,8 13,3 13,5 15,4 14,6

Jundiaí
Autopeças e acessórios 49.553 -0,6 4,2 5,3 6,8 7,5 -0,6 6,8 7,1 4,2

Jundiaí
Concessionárias de veículos 247.804 4,4 6,8 5,2 8,9 7,2 4,4 8,9 8,2 6,8

Litoral
Autopeças e acessórios 46.478 9,8 5,8 4,5 3,5 4,2 9,8 3,5 3,9 5,8

Litoral
Concessionárias de veículos 223.037 1,6 12,4 8,6 15,3 23,1 1,6 15,3 18,1 12,4

Marília
Autopeças e acessórios 53.182 -6,6 3,1 11,8 8,4 7,2 -6,6 8,4 7,8 3,1

Marília
Concessionárias de veículos 78.283 7,6 9,5 6,8 11,0 9,2 7,6 11,0 10,4 9,5

Osasco
Autopeças e acessórios 31.078 45,9 19,2 3,6 4,4 7,8 45,9 4,4 5,9 19,2

Osasco
Concessionárias de veículos 201.546 27,0 28,9 17,3 19,7 43,7 27,0 19,7 29,9 28,9

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.913 -9,3 -4,1 -9,0 -0,2 -1,7 -9,3 -0,2 -0,9 -4,1 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 74.628 10,8 15,5 7,9 24,4 10,9 10,8 24,4 18,2 15,5

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 102.350 2,5 2,1 2,0 0,9 2,7 2,5 0,9 1,8 2,1 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 425.412 6,2 5,8 5,6 6,4 4,5 6,2 6,4 5,6 5,8

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 42.347 6,4 5,7 0,7 4,8 6,1 6,4 4,8 5,4 5,7 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 179.884 3,2 9,0 7,5 9,2 16,4 3,2 9,2 12,2 9,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 41.632 3,6 12,6 16,4 21,3 14,0 3,6 21,3 17,8 12,6

Sorocaba
Concessionárias de veículos 314.048 6,1 13,0 10,2 18,8 15,1 6,1 18,8 17,1 13,0

Taubaté
Autopeças e acessórios 37.488 3,2 1,8 -1,8 -0,4 2,8 3,2 -0,4 1,1 1,8

Taubaté
Concessionárias de veículos 333.127 5,3 7,7 13,2 11,6 5,5 5,3 11,6 9,0 7,7

* A preços de março/2018 – 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 -  Março 2018) 
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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*
Mar-18/Mar-17

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jan-18 (%) fev-18 (%) mar-18 (%) jan-18 (%) fev-18 (%) mar-18 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.221.342 5,0 5,8 7,9 7,9 4,5 5,0 7,9 6,2 5,8 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.601.071 5,0 10,5 8,1 12,6 15,0 5,0 12,6 13,6 10,5

Capital
Autopeças e acessórios 417.990 8,9 5,5 10,9 4,4 3,1 8,9 4,4 3,7 5,5

Capital
Concessionárias de veículos 2.714.328 1,9 8,2 6,0 10,4 14,2 1,9 10,4 12,0 8,2

ABCD
Autopeças e acessórios 62.455 5,8 4,2 10,0 5,2 1,4 5,8 5,2 3,4 4,2

ABCD
Concessionárias de veículos 453.045 10,2 18,8 12,4 22,9 24,9 10,2 22,9 23,8 18,8

Araçatuba
Autopeças e acessórios 33.645 -0,4 2,0 1,0 14,5 -5,6 -0,4 14,5 3,3 2,0

Araçatuba
Concessionárias de veículos 61.735 5,3 2,9 8,8 4,2 -1,5 5,3 4,2 1,7 2,9

Araraquara
Autopeças e acessórios 40.769 1,0 -1,3 11,2 9,8 -12,3 1,0 9,8 -2,5 -1,3

Araraquara
Concessionárias de veículos 175.459 1,3 5,8 5,0 6,5 10,8 1,3 6,5 8,3 5,8

Bauru
Autopeças e acessórios 56.958 3,7 8,2 1,3 8,2 13,7 3,7 8,2 10,8 8,2

Bauru
Concessionárias de veículos 187.446 -1,8 9,0 6,2 18,1 12,2 -1,8 18,1 15,5 9,0

Campinas
Autopeças e acessórios 143.216 0,6 8,9 9,9 20,9 7,1 0,6 20,9 14,1 8,9

Campinas
Concessionárias de veículos 786.061 9,5 14,8 12,0 16,4 19,8 9,5 16,4 17,9 14,8

Guarulhos
Autopeças e acessórios 48.290 3,0 15,2 14,6 22,4 22,1 3,0 22,4 22,3 15,2

Guarulhos
Concessionárias de veículos 145.229 13,3 14,6 10,3 13,5 17,8 13,3 13,5 15,4 14,6

Jundiaí
Autopeças e acessórios 49.553 -0,6 4,2 5,3 6,8 7,5 -0,6 6,8 7,1 4,2

Jundiaí
Concessionárias de veículos 247.804 4,4 6,8 5,2 8,9 7,2 4,4 8,9 8,2 6,8

Litoral
Autopeças e acessórios 46.478 9,8 5,8 4,5 3,5 4,2 9,8 3,5 3,9 5,8

Litoral
Concessionárias de veículos 223.037 1,6 12,4 8,6 15,3 23,1 1,6 15,3 18,1 12,4

Marília
Autopeças e acessórios 53.182 -6,6 3,1 11,8 8,4 7,2 -6,6 8,4 7,8 3,1

Marília
Concessionárias de veículos 78.283 7,6 9,5 6,8 11,0 9,2 7,6 11,0 10,4 9,5

Osasco
Autopeças e acessórios 31.078 45,9 19,2 3,6 4,4 7,8 45,9 4,4 5,9 19,2

Osasco
Concessionárias de veículos 201.546 27,0 28,9 17,3 19,7 43,7 27,0 19,7 29,9 28,9

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.913 -9,3 -4,1 -9,0 -0,2 -1,7 -9,3 -0,2 -0,9 -4,1 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 74.628 10,8 15,5 7,9 24,4 10,9 10,8 24,4 18,2 15,5

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 102.350 2,5 2,1 2,0 0,9 2,7 2,5 0,9 1,8 2,1 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 425.412 6,2 5,8 5,6 6,4 4,5 6,2 6,4 5,6 5,8

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 42.347 6,4 5,7 0,7 4,8 6,1 6,4 4,8 5,4 5,7 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 179.884 3,2 9,0 7,5 9,2 16,4 3,2 9,2 12,2 9,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 41.632 3,6 12,6 16,4 21,3 14,0 3,6 21,3 17,8 12,6

Sorocaba
Concessionárias de veículos 314.048 6,1 13,0 10,2 18,8 15,1 6,1 18,8 17,1 13,0

Taubaté
Autopeças e acessórios 37.488 3,2 1,8 -1,8 -0,4 2,8 3,2 -0,4 1,1 1,8

Taubaté
Concessionárias de veículos 333.127 5,3 7,7 13,2 11,6 5,5 5,3 11,6 9,0 7,7

* A preços de março/2018 – valores em R$ mil
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Você pode até não perceber, mas passamos o 
dia a negociar. Em diversas ocasiões, com di-
ferentes objetivos. Algumas negociações são 

extremamente delicadas, enquanto outras, de tão 

simples, passam sem grande alarde. 

No livro Como Chegar ao Sim – Como negociar 

acordos sem fazer concessões (Editora Sextante, R$ 

40, 224 páginas), os autores Roger Fisher, William Ury 

e Bruce Patton oferecem um amplo panorama a res-

peito da arte de negociar, e explicam quais técnicas 

e estratégias podem ser utilizadas para chegar ao 

ponto em que queremos nas discussões.

A obra não é nova, mas chega agora às livrarias 

em edição revista e atualizada após vender mais de 

15 milhões de exemplares em diversos países. Há 

motivos para o sucesso, a começar pelo trio de au-

tores, todos cofundadores do Projeto de Negociação 

de Harvard. Patton atua ainda como mediador, parti-

cipou da solução do conflito de reféns entre Estados 

Unidos e Irã, e trabalhou com o vencedor do Prêmio 

Nobel da Paz, Óscar Arias, no plano de paz para a 

América Central. Além disso, colaborou com a criação 

do processo constitucional que pôs fim ao regime do 

apartheid na África do Sul.

Os autores definem a negociação como um fato 

da vida, inerente a todo e qualquer ser humano, seja 

em sua vida profissional, seja no âmbito pessoal. 

“A negociação é um meio básico de obter o que se 

quer dos outros. É uma comunicação de mão dupla 

projetada para chegar a um acordo quando você e a 

outra parte têm alguns interesses em comum e ou-

A arte de negociar
Livro aborda estratégias para chegar ao “sim” 
sem ter de ceder em excesso

Cultura
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tros opostos (além de alguns interesses que podem 

simplesmente ser diferentes)”, afirmam no livro.

O trio sustenta ainda que o conflito é um setor 

em crescimento. No cenário brasileiro essa afirma-

ção tem se tornado cada vez mais real. Diante de 

um Sistema Judiciário extremamente abarrotado de 

processos, o País tem incentivado a chamada conci-

liação em demandas consideradas mais simples. São 

casos em que a negociação e o diálogo (intermediado 

ou não por um agente do Estado) podem resolver o 

problema suscitado, sem que para isso seja necessá-

rio acionar todas as engrenagens da grande roda da 

Justiça brasileira. Se resolvida a questão, todos saem 

ganhando: as partes, que chegam a um denominador 

comum de forma mais rápida, e o próprio Sistema 

Judiciário brasileiro, que elimina uma demanda cujo 

desenrolar traria gastos desnecessários ao Estado, 

especialmente no que diz respeito à atuação de juí-

zes, promotores, entre outros.

Ainda que muitas dessas sessões de conciliação 

sejam intermediadas por conciliadores, boa parte do 

desenvolvimento da negociação depende dos aspec-

tos detalhados pelo trio de autores em seu livro. A 

forma como cada um encara as dificuldades, supe-

ra obstáculos, aprende a ceder e aceita frustações, 

será diretamente responsável pelo sucesso ou não 

da negociação.

Para os autores, em todo o mundo cada vez me-

nos pessoas aceitam decisões ditadas por outros. 

Justamente por isso, valorizam tanto a negociação. O 

objetivo do livro é fornecer estratégias para qualquer 

pessoa desenvolva suas habilidades para negociar. 

É claro que alguns têm maior facilidade para a ati-

vidade, até mesmo por questões ligadas à própria 

personalidade de cada um. No entanto, é possível 

valer-se de métodos para conquistar resultados mais 

satisfatórios em uma negociação, especialmente se 

for possível deixar o debate menos exaustivo.

“Embora a negociação aconteça todos os dias, não 

é fácil ser bom nisso”, alertam os autores no livro. 

“As estratégias-padrão de negociação muitas vezes 

deixam os negociadores insatisfeitos, desgastados 

ou indispostos – e com frequência as três coisas ao 

mesmo tempo –”, completam.

Um dos principais trunfos da obra é o didatismo 

utilizado pelos autores para mostrar conceitos e ce-

nários que, de tão óbvios, acabam sendo naturais 

para todos. Há uma crença, por exemplo, que temos 

apenas duas formas de negociar: gentil ou firme.

“O negociador gentil quer evitar o conflito pesso-

al, por isso faz concessões para chegar a um acordo. 

Busca uma resolução amigável, mas às vezes acaba 

se sentindo explorado e amargurado. O negociador 

firme enxerga qualquer situação como uma queda 

de braço na qual vence quem assume as posições 

mais extremas e se mantém firme por mais tempo. 

Ele quer vencer, mas às vezes acaba instigando uma 

resposta dura que esgota seus recursos e prejudica 

o relacionamento com a outra parte”, sustentam. Na 

maior parte das vezes, os dilemas das pessoas nas 

negociações estão relacionados à firmeza para obter 

o que se deseja e a gentileza para manter o relacio-

namento saudável, seja qual for seu tipo.

A partir daí, o trio explica que há uma terceira 

maneira de negociar, um método desenvolvido no 

Projeto de Negociação de Harvard. Chamada de ne-

gociação baseada em princípios, esta forma preco-

niza que o negociador decida as questões por seus 

méritos, “e não por um processo de barganha focado 

no que cada lado diz que vai ou não fazer”.

Além disso, os autores apresentam diversos exem-

plos que envolvem negociações ao longo do livro, 

sempre preocupados em destacar que a arte de nego-

ciar não envolve simplesmente projetos gigantescos, 

de caráter amplo. São também as diversas negocia-

ções realizadas em nosso dia a dia, nas quais um 

preparo mais apurado poderia render a ambas as 

partes um resultado mais satisfatório.

“A negociação baseada em princípios pode ser 

usada para um ou vários problemas; por duas ou 

mais partes; se há um ritual predeterminado, como 

é comum em negociações coletivas, ou se é de im-

proviso, como em conversas com sequestradores. 

O método se aplica independentemente de o outro 

lado ser mais ou menos experiente e de ser um ne-

gociador difícil ou amistoso. A negociação baseada 

em princípios é uma estratégia para todos os fins. Ao 

contrário de quase todas as outras estratégias, não 

é mais difícil usá-la caso o outro lado a conheça; ao 

contrário, torna-se mais fácil”, escrevem em sua obra.

Vale a leitura!
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Unidades

2018 2017 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUN
A

MAI
B

JAN-JUN
C

JUN
D

JAN-JUN
E

A/B A/D C/E

Total 175.796 175.634 1.023.674 174.409 908.175 0,1 0,8 12,7

Veículos leves 169.330 169.179 986.804 169.081 882.641 0,1 0,1 11,8

Automóveis 145.514 145.923 859.937 147.378 770.338 -0,3 -1,3 11,6

Comerciais leves 23.816 23.256 126.867 21.703 112.303 2,4 9,7 13,0

Caminhões 5.560 5.475 31.300 4.074 20.637 1,6 36,5 51,7

Semileves 190 208 1.116 147 779 -8,7 29,3 43,3

Leves 889 1.035 5.666 1.032 4.994 -14,1 -13,9 13,5

Médios 618 469 2.979 369 1.794 31,8 67,5 66,1

Semipesados 1.356 1.383 7.359 1.122 5.519 -2,0 20,9 33,3

Pesados 2.507 2.380 14.180 1.404 7.551 5,3 78,6 87,8

Ônibus 906 980 5.570 1.254 4.897 -7,6 -27,8 13,7

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 160,3 138,5 182,9 190,5 175,6 175,8 1.023,7

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Em junho, apesar de positiva, a evolução do índice de licenciamento de autoveículos novos nacionais foi discreta, com apenas 
0,1% a mais do que o resultado verificado em maio. Na comparação com o mês de junho de 2017, o aumento também não foi 
expressivo: 0,8%. O desempenho do primeiro semestre, entretanto, foi melhor, com aumento de 12,7% comparado ao mesmo 
período do ano anterior. Os melhores desempenhos de junho e do primeiro semestre estão novamente relacionados ao seg-
mento de caminhões, que vem apresentando bons resultados desde o início do ano, evidenciando recuperação mais sólida do
setor neste âmbito. Entre os ônibus, no entanto, a variação mensal e a comparação com junho de 2017 apresentam números 
negativos. Um fato que também tem sido observado nos últimos estudos de desempenho divulgados.

Números do Setor
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Unidades

2108 2017 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUN
A

MAI
B

JAN/JUN
C

JUN
D

JAN/JUN
E

A/B A/D C/E

Total 256.305 212.329 1.434.506 211.579 1.262.490 20,7 21,1 13,6

Veículos leves 244.726 203.081 1.369.986 202.546 1.216.496 20,5 20,8 12,6

Automóveis 208.846 179.583 1.181.760 173.609 1.059.235 16,3 20,3 11,6

Comerciais leves 35.880 23.498 188.226 28.937 157.261 52,7 24,0 19,7

Caminhões 8.635 7.423 49.587 6.797 36.021 16,3 27,0 37,7

Semileves 178 212 994 246 1.227 -16,0 -27,6 -19,0

Leves 1.547 1.470 9.661 1.242 7.008 5,2 24,6 37,9

Médios 641 511 3.089 598 2.961 25,4 7,2 4,3

Semipesados 2.210 1.998 13.377 2.055 11.340 10,6 7,5 18,0

Pesados 4.059 3.232 22.466 2.656 13.485 25,6 52,8 66,6

Ônibus (Chassis) 2.944 1.825 14.933 2.236 9.973 61,3 31,7 49,7

Rodoviário 852 413 3.556 559 2.729 106,3 52,4 30,3

Urbano 2.092 1.412 11.377 1.677 7.244 48,2 24,7 57,1

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 218,1 213,5 267,5 266,1 212,3 256,3 1.434,5

Fonte: Renavam/Denatran.                

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
A produção de autoveículos montados reflete diretamente as consequências geradas pela greve dos caminhoneiros ocorrida 
em meados de março. Os números de junho são positivos, mas é preciso levar em consideração que a base de comparação 
é o período de maio, quando houve sensível retração na produção devido à paralisação no setor de transporte rodoviário.
Apesar de apresentar aumento de 20,7% em relação aos números de maio, a produção deste último mês não supera o 
desempenho de abril e março, por exemplo. Ainda assim, os números do primeiro semestre são superiores em relação ao 
mesmo período do ano anterior, principalmente no segmento de ônibus. No cenário geral, o aumento registrou 13,6%, com
variação positiva também no segmento de caminhões.
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Qual é a palavra que representa sua empresa 
na mente do consumidor? Se fosse possível 
resumir toda sua expertise acumulada em anos 

de trabalho e projeção no mercado em apenas uma pa-
lavra, qual seria? Qual é o atributo mais importante ou 
a vantagem competitiva mais evidente do seu negócio?

Segundo Al Ries e Jack Trout, autoridades mundiais em 
posicionamento, quando se trata de marketing, o mais 
poderoso conceito é representar uma palavra na mente 
do consumidor. É a Lei do Foco. Você “marca” seu cami-
nho para a mente e resume o negócio em uma única pa-
lavra ou conceito. É o sacrifício definitivo de marketing.

Nesse sentido, não estamos falando de uma palavra 
complicada nem inventada, mas, de uma palavra de-
rivada da utilidade dos seus produtos e serviços per-
cebida pelo cliente. Segundo Ries e Trout, as palavras 
simples são as melhores, aquelas retiradas diretamen-
te do dicionário.

Isso vale para empresas e para os profissionais em 
geral. Já discorremos sobre isso em outros artigos, en-
tretanto, para variar o exemplo, tente imaginar o que 

lhe vem à mente quando você ouve falar de liderança, 
estratégia, posicionamento, vendas e marketing.

No meu caso, por afinidade e experiência no assunto, 
seria, na mesma ordem, o seguinte: Ken Blanchard, 
Michael Porter, Al Ries, Jeffrey Gitomer e Philip Kotler. 
No Brasil, Cesar Souza, Clemente Nóbrega, Arthur 
Bender, Raúl Candeloro, e para publicidade e marke-
ting, Washington Olivetto.

Em nosso país, quando se trata de produtos e servi-
ços, é possível associar algumas empresas a deter-
minados atributos: Volvo: segurança; Kopenhagen: 
chocolates finos; Band: o canal do esporte; Duracell: 
pilhas que duram: Casas Bahia: preço baixo; Xerox: 
xerox mesmo. 3M: inovação.

Veja como é interessante o caso da Xerox. Onde quer 
que você vá, a copiadora utilizada pode ser Brother, 
Ricoh, Canon, não importa, o que você pede? Dez “xe-
rox” desse documento, por favor. Xerox é sinônimo de 
fotocópia e não há como mudar isso.

A palavra Häagen-Dazs®, por exemplo, difícil de expli-
car, acabou sendo associada facilmente a sorvetes finos 

Qual é a palavra que melhor define 
o seu negócio?

pe
xe

ls
.c

om

Encontre uma palavra que seja facilmente identificada com o seu produto 
ou serviço e que nunca mais saia da cabeça do cliente. Isso é foco.

Jerônimo Mendes
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Jerônimo Mendes é administrador, 
coach, escritor, professor e palestrante 
com mais de 35 anos de experiência 
profissional em empresas de médio 
e grande portes, especialista em 
Empreendedorismo, Coaching, Gestão 
de Carreira e Negócios.
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e caros, porém, isso não importa. O que vale mesmo é 
ocupar um lugar na mente do consumidor e se diferen-
ciar da concorrência. Nem é tão gostoso assim, além de 
caro. O da Sorveteria Formiga, de Curitiba, é melhor, 
entretanto, fora de Curitiba, poucos a conhecem.

Para aplicar a Lei do Foco, é necessário encontrar um 
nicho e dominá-lo, como fazem as empresas grandes: 
Apple, Cacau Show, Crocs, Localiza, Montblanc, 3M, 
Natura, Havaianas e tantas outras.

Muitos empreendedores tentam evitar nichos de merca-
do e se perdem tentando copiar a concorrência. A Lei do 
Foco diz que você deve encontrar e associar um atributo 
específico para sua empresa, diferente da concorrência.

Muito bem! Como fazer, então? Será que existe um 
atributo específico que possa ser associado ao seu pro-
duto ou serviço e trabalhado para conquistar um bom 
posicionamento no mercado?  Sem pensar muito, qual 
é a palavra que representa a sua empresa na mente 
do consumidor?

Com base nos estudos de John Doerr e Guy Kawasaki, 
além de algumas percepções colhidas com base em 
minha experiência profissional, aqui estão os quatro 
pontos que vão ajudá-lo a aplicar a Lei do Foco e a se 
posicionar melhor no mercado.

Seja significativo: a melhor razão para se começar 
um empreendimento é ser significativo, ou seja, criar 
produtos e serviços para tornar o mundo e a vida das 
pessoas melhor. Nada de imitar nem destruir a concor-
rência. O que a empresa pretende de fato? Consertar 
algo errado? Erradicar a pobreza da região? Elevar a 
qualidade de vida? Exemplo: Disney: fazer as pessoas 
mais felizes. Médicos sem Fronteiras: prestar ajuda a 
quem mais precisa.

Associe um atributo ou vantagem competitiva: tente 
estreitar o foco e definir uma qualidade ou vantagem 
competitiva clara para o cliente. Será que o cliente con-
segue se lembrar de sua empresa ou do seu produto 
com uma única palavra? Exemplo: GE: Energia. Excell: 
Planilha eletrônica. Gol (o carro): econômico. Microsoft: 
Windows. Google: pesquisa.

Crie um mantra ou um slogan: a questão mais difícil 
para o cliente é deduzir o que a empresa faz ou ofere-
ce, portanto, enquanto o nome da empresa ainda não 
contempla essa possibilidade, pelo menos um mantra 

ou slogan a empresa deve contemplar. Mantra é uma 

fórmula sagrada que se repete em prece, meditação ou 

encantamento. Exemplos: UOL – O melhor conteúdo. 

IBM – Pense. Nike – Just do it. Cacau Show – Pra vida 

ficar mais show. Sony – Make believe.

Defina o seu Modelo de Negócio: esse foi o tema do 

meu artigo anterior. Na prática, seja qual for o tipo de 

empresa que deseja construir, deve encontrar uma 

forma para ganhar dinheiro, portanto, independente-

mente da ideia, da tecnologia, do produto ou serviço, 

nada servirá se o modelo de negócio não for susten-

tável a longo prazo. Perguntas-chave: em que negócio 

você está? O que você realmente vende? Qual é o seu 

público-alvo? Qual é o seu diferencial competitivo?

A missão da Starbucks é inspirar e nutrir o espírito 

humano – uma pessoa, uma xícara de café e uma comu-

nidade de cada vez. Contudo, o lema da organização é 

“recompensando os momentos diários”. Qual dos dois 

é mais fácil de ser lembrado?

Esqueça os chavões da qualidade, excelência, lide-

rança, clientes ou algo parecido. Isso é repetitivo na 

maioria das declarações de missão das empresas, por-

tanto, ser significativo também significa ser diferente.

Em resumo, encontre uma palavra que seja facilmen-

te identificada com o seu produto ou serviço e nunca 

mais saia da cabeça do cliente. Talvez a Xerox quebre 

um dia, mas, o mundo vai continuar pedindo xerox 

ou, então, como sempre diria minha mãe, “não é uma 

Brastemp, mas, tudo bem”.

Pense nisso e empreenda mais e melhor!

Jerônimo Mendes
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Sinergias em movimento.
de 11 a 15. 9. 2018de 11 a 15. 9. 2018
Nunca se viu a mobilidade de forma tão variada. Para além de 
equipamento, partes, acessórios, gestão e serviços, a indústria 
dos pneus está pela primeira vez representada em Frankfurt. 
 Automechanika e REIFEN – duas feiras líderes a nível mundial 
no ponto mais internacional da Alemanha: aproveite as sinergias 
criadas pelos negócios dos pneus e das estações de serviço 
no maior evento do setor desde o princípio da Automechanika!
 
www.automechanika.com

info@brazil.messefrankfurt.com
Tel. +55 11 3958-4370 



NEXUS ACELERA CRESCIMENTO NO BRASIL

A Nexus Automotive International acelerou o crescimen-
to de suas atividades no Brasil, país identificado pela 

empresa como um dos mercados com maior potencial para 
o rápido desenvolvimento de seus trabalhos. Dessa forma, a 
Nexus organizou, no dia 14 de junho, a segunda edição do 
Connecting Days, no qual 12 dos principais distribuidores 
independentes do País, membros da Nexus Brasil, partici-
param do chamado Speed Date, de modo a explorar as 
formas como os distribuidores podem melhorar e ampliar 
os negócios que os envolvem.

O evento é um dos mais populares da Nexus no mundo, 
promovendo importantes interações entre membros e 
fornecedores da Nexus juntamente com suas equipes de 
suporte local. Os 12 membros da Nexus, especializados em 
peças automotivas para automóveis leves e veículos pesa-
dos, têm um volume conjunto de negócios consolidados 
de cerca de 1 bilhão de euros. A Nexus destaca também 

WEGA LANÇA NOVO SITE, 
APLICATIVO E CATÁLOGO ELETRÔNICO

A Wega anunciou três novidades com o objetivo de fa-
cilitar a vida de seus parceiros, sejam eles aplicadores, 

centros automotivos, grandes redes, autopeças, distribuido-
res, representantes ou clientes finais. A empresa promoveu 
o lançamento de seu catálogo eletrônico on e off-line, seu 
novo site (http://www.wegamotors.com.br), mais intuitivo 
e de fácil navegabilidade, além da criação de um aplicativo 
gratuito, com mecanismo de pesquisa mais rápido, simpli-
ficado e eficiente.

O novo site da empresa permite que o cliente faça buscas 
avançadas por categoria de produto, montadora, aplicação, 
motor e ano do veículo. Já o aplicativo permite consultas 
por palavra-chave, código Wega ou código do produto si-
milar, mostrando todas as especificações do item procura-
do. “Nossa presença de mercado está crescendo e com essa 
evolução vem a necessidade de estar sempre mais próximo 
e dedicado ao nosso consumidor. Com essa visão de me-
lhoria no atendimento e ampliando nosso relacionamento, 

que, ainda em 2018, promoverá um curso desenvolvido 
para as equipes de compras, com foco na indústria 4.0 e no 
impacto gerado pelo veículo autônomo. Os 12 membros 
mencionados são: Auto America, Barros, Millano, Comdip, 
Bezzerra Oliviera, Cyro Cavalcanti, União, Scherer, Odapel, 
PMZ Pemaza, Comando e SK Automotiva.

reformulamos nosso site, disponibilizamos o catálogo e 
criamos o aplicativo. É como um triângulo de comunicação, 
onde todos os lados precisam estar firmemente apoiados 
em informação”, relata Thuanney Castro, Supervisora de 
Marketing da empresa.
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Capacitação
Para mecânicos e demais profissionais
do setor! Você e sua equipe preparados
para o que há de mais atualizado no segmento
de Motos, Peças e Acessórios Automotivos.

Negócios
Ações comerciais exclusivas
para o evento.

Lançamentos
Todas as novidades da Indústria
de Peças e Acessórios Automotivos.

Relacionamento
Oportunidade única de realizar
grandes parcerias e alianças comerciais.

             NÓ S VA M OS!

autopceara.com.br

/autopceara

(85) 3206-6191 / 3261-1111

Quarta à Sexta - 16h às 22h
Sábado - 11h às 18h

Acesso gratuito e exclusivo para profissionais do setor automotivo.
Proibida a entrada de menores de 16 anos, mesmo que acompanhados por um responsável.

TREINAMENTOS E EQUIPAMENTOS
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E
FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS

Realização e Promoção

Comitê Organizador

Apoio

Câmara Brasileira do
Comércio de Peças e 
Acessórios para Veículos CBCPAVE

Apoio Técnico Organização



NOTA DE FALECIMENTO: GERARDO BASTOS

Morreu no dia 2 de julho, aos 92 anos, Gerardo 
Gusmão Bastos, um dos nomes mais reconhecidos 

e respeitados do varejo automotivo do Ceará. Nos últimos 
anos, Bastos enfrentou seguidos AVCs (Acidente Vascular 
Cerebral), e faleceu após lutar contra todas as consequên-
cias geradas pela enfermidade.

Gerardo Bastos nasceu em Itapajé (CE) e desde cedo já 
trabalhava em empresas da região. Logo depois, passou a 
trabalhar na A. Pinheiro S/A, revendedora de pneus e pe-
ças automotivas, onde ficou por quase 30 anos. Saiu para 
investir no próprio negócio, e fez muito sucesso através 
da empresa que leva seu nome. Atualmente, o Centro 

REDE PITSTOP ANUNCIA PARCERIA COM A MOURA

A Rede PitStop acaba de anunciar parceria estratégica 
com a Moura, fabricante de baterias para as linhas leve 

e pesada, que passa a integrar o time de fabricantes parceiros 
que atuam na plataforma exclusiva Negócios em Rede, pela 
qual fornecerá seus produtos para mais de 1.000 membros 
da Rede PitStop espalhados em mais de 500 cidades do País.

“É, sem dúvida, mais uma grande parceria da Rede PitStop. A 
Moura é uma marca com credibilidade e que oferece para o 
mercado produtos de primeira linha com reconhecimento 
mundial. Os membros da Rede PitStop estarão, mais uma 
vez, tendo acesso a um parceiro de peso por meio de uma 
plataforma exclusiva”, acentua o diretor da Rede PitStop, 
Paulo Fabiano.

O Grupo Moura, com 60 anos de atuação, é hoje líder no mer-
cado de baterias na América do Sul. Por seu alcance global, 
a Moura firma parcerias estratégicas com fabricantes euro-
peus, asiáticos e norte-americanos, o que ajuda a incorporar 
diferenciais de desempenho a cada produto fabricado. Com 
isso, a Moura também coleciona uma série de prêmios inter-
nacionais de qualidade das grandes montadoras.

“Para a Rede PitStop é mais uma prova da força do trabalho 
feito ao longo dos anos no desenvolvimento e na expansão 

Automotivo Gerardo Bastos tem uma estrutura de oito lojas 
e com reconhecimento nacional como uma das principais 
empresas do setor. O slogan da marca – Gerardo Bastos, 
onde um pneu é um pneu – é altamente reconhecido na 
Região Nordeste do País..

de uma rede associativista voltada ao mercado de reposição 
brasileiro. Estar com mais esse grande fabricante na lista de 
parceiros endossa também a força da nossa marca”, conclui 
Paulo Fabiano.

Sobre a Rede PitStop – A Rede PitStop é uma rede associa-
tivista com operações voltadas ao fortalecimento do mer-
cado de reposição de autopeças no Brasil. Possui benefícios 
que geram grande sinergia em toda a cadeia de negócios, 
integrando Fabricantes, Distribuidores, Lojas de Autopeças, 
Retíficas de Motores e Oficinas Mecânicas. 
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Interação perfeita entre todos
os componentes: LuK RepSet Pro.
A solução completa para veículos com sistemas de embreagem hidráulica, que garante 
um reparo efi ciente. O resultado: máxima qualidade e clientes sempre satisfeitos. 
Schaeffl er Brasil 60 anos. Somos a mobilidade para o amanhã. 

SUPERANDO
BARREIRAS

0800 11 10 29  |  sac.br@schaeffl er.com
www.schaeffl er.com.br

Faça revisões em seu 
veículo regularmente.

Feira Autop - Fortaleza/CE
15 a 18 de agosto, Estande 111-A

discover more


