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Considerando que o mercado de reposição é muito forte 
em relacionamento e tem características bem diferentes 
de outros setores, até porque ainda está muito off-line, 
a nova geração de jovens que já nasceu com a internet 
e conectada às redes sociais sente dificuldade em se 
adaptar a esse ambiente. Com comportamentos mais 
retraídos que das gerações anteriores, quem nasceu após 
1995, em geral, tem mais dificuldade de se comunicar 
no trabalho. Essa e outras percepções são relatadas 
pela pesquisa realizada pela psicóloga norte-americana 
Jean Twenge com 11 milhões de jovens. A matéria de 
capa aborda esse assunto, revelando o comportamento 
da geração chamada smartphone e como conviver no 
ambiente de trabalho com esse perfil de profissional. 

Esta edição também destaca os 20 anos da Autonor, 
feira importante do setor que apresenta as novidades 
em autopeças, serviços e equipamentos ao mercado do 
Nordeste. A Andap e o Sicap apoiam e estarão presentes 
no evento que acontecerá de 11 a 14 de setembro, no 
Recife-PE, inclusive com evento para levar conhecimento 
e também debater temas importantes para o aftermarket.

Na seção Entrevista, Carlos Eduardo Abdalla, diretor 
de Marketing, Comunicação Corporativa e Relações 
Institucionais da Bosch na América Latina, fala das ações 
da companhia e como os meios digitais vêm mudando a 
forma de se comunicar e impactar as pessoas.

Até breve!

NOVAS GERAÇÕES TRAZEM DESAFIOS AO 
MERCADO DE TRABALHO
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Rodrigo Carneiro, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

af-pistoes-20,5x27,5.pdf   1   31/07/19   09:55



6

10 ENTREVISTA
Diretor da Bosch na América Latina, Carlos Eduardo Abdalla destaca a 
importância do mercado brasileiro para a companhia

14 ECONOMIA
Aumento de motoristas de aplicativos impulsiona financiamento
de veículos

16 CARLOS JÚLIO
10 problemas do quarto pé da sustentabilidade

18 MATÉRIA DE CAPA
“Geração smartphone” apresenta suas fraquezas e também suas 
forças ao mercado de trabalho

22 EVENTO - AUTONOR

28 EVENTO - REDE PITSTOP 

30 PCCV 
Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo

32 CULTURA
Em livro, especialistas ressaltam a importância da resiliência para uma 
vida com mais qualidade 

34 JERÔNIMO MENDES 
O que fazer quando a demissão chegar?

36 EVENTO - AUTOMECHANIKA
Automechanika Shanghai 2019 abraça o ecossistema automotivo

40 ERIK PENNA 
Não subestime o impacto emocional que um líder pode provocar

42 NÚMEROS DO SETOR 
Confira os últimos dados do setor automotivo divulgados pela Anfavea

44 IQA

46 FLASH

Índice





Apoio

GRUPO PHOTON
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores. Reproduções de artigos e 
matérias estão autorizadas, desde que citada a fonte.
Revista MERCADO AUTOMOTIVO é uma publicação mensal do Grupo Photon. 
Circulação agosto de 2019.
Rua Enéas Bastos e Souza, 88 - CEP 02436-020 - São Paulo - SP - Brasil

DIRETORIA
Marilda Costa Salles Ávila
marilda@photon.com.br
Jarbas Salles Ávila Filho
avila@photon.com.br

JORNALISTA RESPONSÁVEL 
Jarbas Salles Ávila Filho (MTB 35.378)

CONSELHO EDITORIAL
Renato Giannini, Rodrigo Carneiro, Antonio Carlos  
de Paula, Ana Paula Cassorla, Majô Gonçalves e  
Fernando Vasconi

REDAÇÃO
redacao@photon.com.br
Jarbas Salles Ávila Filho, diretor;  
Majô Gonçalves e Thassio Borges, colaboradores;  
Mariangela Paganini, revisora.

DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS
Marilda Costa Salles Ávila
marilda@photon.com.br

PRESIDENTE
Rodrigo Francisco Araujo Carneiro

VICE-PRESIDENTES
Alcides José Acerbi Neto, Ana Paula Cassorla, Anselmo Dias
Antonio Carlos de Paula

SECRETÁRIOS
Joaquim Alberto da Silva Leal, Mateus Garros de Barros

TESOUREIROS
Claudio Gilberto Marques, Guido Maria Luporini

DIRETORES
Armando Diniz Filho, Carlos Alberto Pires, Gerson Silva Prado, Jayme Scherer, Rogério Ferreira 
Gomide, Sandra Cristine Cassorla de Camargo

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Diogo Sturaro, José Álvaro Sardinha, Rafael Palobino Acerbi

CONSELHO FISCAL SUPLENTES
Arnaldo Alberto Pires, Ivaneide Pereira Schutz, Marcos Antonio Nunes Bezerra

CONSELHO CONSULTIVO
José Angelo Bonarette Sturaro, Luiz Cassorla, Luiz Norberto Pascoal, 
Renato Agostinho Giannini, Sergio Comolatti

PELA INTERNET
www.andap.org.br

FALE COM A ANDAP

POR TELEFONE
55 (11) 3266-7700

POR E-MAIL
sicap@andap.org.br

COMERCIAL
Fernanda Soares
fernanda@photon.com.br

FINANCEIRO
financeiro@photon.com.br

FOTOGRAFIA
Arquivo Photon, Divulgação

FALE COM A MERCADO AUTOMOTIVO

DIRETORIA REGIONAL 2018-2022

SUDESTE 
Guido Luporini

GOIÁS/DISTRITO FEDERAL
Neomar Guimarães

MINAS GERAIS
Rogério Ferreira Gomide

NORDESTE
Carlos Eduardo M. de Almeida

NORTE
Felipe Caldeira Carneiro Martins

SANTA CATARINA
Jacqueline Scherer Caporrino

PELA INTERNET
www.revistamercadoautomotivo.com.br
www.photon.com.br

POR TELEFONE
55 (11) 2305-8385

NO FACEBOOK
www.facebook.com/ 
revistamercadoautomotivo

NO WHATSAPP 
55 (11) 9 4176-5011

POR E-MAIL
comercial@photon.com.br





Em entrevista à revista 
Mercado Automotivo, 
Carlos Eduardo Abdalla, 
diretor de Marketing, 
Comunicação Corporativa 
e Relações Institucionais da 
Bosch na América Latina 
fala sobre a importância 
do mercado brasileiro e 
também do continente 
como um todo para o 
avanço da companhia 
no âmbito global. O 
executivo ainda destacou 
a estratégia da Bosch em 
ampliar cada vez mais 
seu portfólio, de modo a 
aumentar a cobertura da 
frota circulante. Confira a 
entrevista a seguir: 

Mercado Automotivo – Nos úl-
timos anos, a Bosch investiu e 
ampliou sua atuação na América 
Latina como um todo. No âmbi-
to do setor automotivo, qual é a 
importância desta região para a 
Bosch atualmente?

CEA – Em 2018, o Grupo Bosch 

teve um crescimento de 12% em 

Importância local
e continental

relação ao ano anterior na América 

Latina, o que demonstra a impor-

tância da região para o grupo ale-

mão. Vale ressaltar que todos os 

setores de negócios contribuíram 

positivamente para esse resultado. 

Considerando apenas o Brasil, as 

operações da empresa foram res-

ponsáveis por 80% do volume de 

vendas na região, atingindo 5,3 bi-

lhões de reais, sendo 30% gerados 

a partir das exportações especial-

mente para os mercados da Amé-

rica Latina, o norte-americano e o 

europeu. A respeito do negócio de 

Soluções para Mobilidade da Bos-

ch, que engloba tanto as divisões 

de equipamento original quanto 

a de reposição automotiva, ele foi 

responsável por 64% do faturamen-
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to do Grupo na América Latina em 
2018.  De modo geral, neste seg-
mento, a internet das coisas (IoT), 
a conectividade, a inteligência ar-
tificial (AI) e a eletrônica embar-
cada são pilares que conduzem ao 
futuro, mas que também já é uma 
realidade presente em diversos ve-
ículos. Neste sentido, a Bosch tem 
contribuído com seu amplo know-
-how no desenvolvimento de solu-
ções para a mobilidade e realizado 
investimentos e pesquisas com 
foco em eletrificação, conectivida-
de e automação e flexibilidade para 
o mercado automotivo. No que se 
refere à flexibilidade, estamos traba-
lhando no desenvolvimento de con-
ceitos multimodais que permitam 
a interligação entre veículos, trens, 
bicicletas e scooters elétricas, além 
de serviços de compartilhamento, 
como o SPLT. Ademais, a Bosch é 
uma especialista em todas as tec-
nologias necessárias para a direção 
autônoma, como sensores, sistemas 
de navegação e soluções de conec-
tividade para dentro e fora do carro. 

Hoje podemos afirmar que não há 
carro no planeta sem um compo-
nente Bosch; amanhã reafirmaremos 
que não haverá um veículo elétrico e 
conectado sem um sistema Bosch.

MA – A Bosch produz componen-
tes que abrangem praticamente 
todas as partes do veículo. Por 
que essa diversificação é impor-
tante para a marca?

CEA – A Bosch, uma líder mundial 
no mercado de reposição automo-
tiva, é a única no mercado a ofe-
recer soluções do “para-choque a 
para-choque” dentro do conceito 
“Peças, Diagnósticos & Serviços 
para Oficinas”. Desta forma, a em-
presa tem como foco a integração 

de todos os níveis da cadeia do se-
tor de reposição automotiva a fim 
de ser a parceira preferencial dos 
profissionais, do varejista, do dis-
tribuidor de autopeças e das ofici-
nas mecânicas em um âmbito de 
360º, com suporte completo e ofe-
recendo muito mais que soluções 
em peças, serviços, equipamentos 
e treinamentos, mas também in-
cluindo sistemas para a gestão do 
negócio como um todo. 

Os investimentos no setor de re-
posição automotiva da Bosch são 
contínuos em termos de lançamen-
tos de produtos, extensões de pro-
grama e complemento de linhas. 
Atualmente, o portfólio da empre-
sa conta com aproximadamente 20 
mil produtos – part numbers – que 
cobrem cerca de 81% da frota circu-
lante no País. 

MA – Qual é o peso que a Bosch 
atribui atualmente à inovação? A 
companhia investe na área?

CEA – A inovação é uma das prin-
cipais alavancas para o crescimento 
do Grupo Bosch mundial. Em 2018, 
a empresa investiu globalmente cer-
ca de 7,3 bilhões de euros em Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D). Na 
América Latina, a Bosch mantém o 
patamar de investimento em torno 
de 3,5% do seu faturamento total 
em P&D, o que representou cerca 
de 185 milhões de reais em 2018. 
É por meio dessa política constan-
te de investimento que a empresa 
pode continuamente apoiar os seus 
clientes no desenvolvimento de no-
vas soluções tecnológicas com alto 
valor agregado. 

Um exemplo disso está diretamen-
te atrelado à expertise da Bosch em 
sensores, softwares e serviços, na 

qual a empresa está moldando o 

mundo conectado e criando novas 

oportunidades de negócios. A de-

manda por soluções de Internet das 

Coisas (IoT) na região também está 

crescendo e há expansão dos negó-

cios com base em soluções inteli-

gentes para as áreas da mobilidade, 

agronegócios, mineração e indústria. 

MA – Produtos falsificados ain-
da são uma grande preocupação 
para a indústria automotiva bra-
sileira?

CEA – Para o Grupo Bosch este é 

um tema relevante e a organização 

procura combater a pirataria em ní-

vel mundial, com grandes esforços 

na região da Ásia, especialmente na 

China. No Brasil, a atuação da Bos-

ch se dá por meio de pesquisas de 

mercado, investigação de denúncias 

e treinamento de autoridades. Sem-

pre que constatado desvio na ori-

ginalidade de peças, são tomadas 

as devidas providências jurídicas e 

policiais para apreensão das peças 

e responsabilização dos responsá-

veis pela fraude. A Bosch promove, 

em conjunto com outras empresas 

da indústria automobilística, medi-

das para a Proteção dos Direitos de 

Propriedade Intelectual. 

A Bosch tem um website de verifi-

cação de produtos – www.protect.

bosch.com – onde é possível con-

firmar imediatamente se é um pro-

duto Bosch genuíno. Além do site, 

há também um e-mail específico 

para denúncias – marcaprotecao.

aa@br.bosch.com. 

MA – Em sua opinião, qual é o 
principal gap da reposição auto-
motiva brasileira atualmente?

CEA – No mercado de reposição 
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automotiva, um dos desafios é a lo-
gística, considerando a extensão do 
País e a capilaridade dos negócios 
em todas as regiões. Entendemos 
que ter agilidade logística e prestar 
serviços com excelência para aten-
der um mercado cada vez mais exi-
gente são fundamentais, uma vez 
que preço e qualidade não são mais 
os únicos diferenciais de mercado.

Considerando a importância da 
logística para o negócio, a divisão 
de Automotive Aftermarket da Ro-
bert Bosch Brasil tem um Centro 
de Distribuição, localizado em Itu-
peva-SP, que atende seis mil pedi-
dos por dia em até 24 horas. Em 
média são expedidas 45 toneladas 
de produtos por dia e 50 mil caixas 
por mês. No total são mais de 1.500 
pontos de entrega no País e a acu-
racidade de processos é superior a 
99%. Graças ao uso de tecnologia 
4.0, este CD é o mais moderno da 
Bosch na América Latina. 

Outro desafio está relacionado ao 
desenvolvimento dos profissio-
nais que atuam no setor de repo-
sição automotiva. O mercado está 
se especializando cada vez mais e 
acreditamos que o conhecimento e 
a formação técnica são diferenciais 
competitivos de mercado, por isso 
a Bosch investe em treinamentos 
para seus profissionais e para o 
mercado em geral. 

Para acompanhar o desenvolvi-
mento dos veículos, as oficinas 
precisam investir em equipamen-
tos de diagnose com tecnologias 
avançadas e adequadas à realida-
de e tendências do mercado auto-
motivo. Somado a isso, também é 
fundamental realizar investimentos 
constantes em capacitação e atua-
lização técnicas, afinal, o setor de 

mobilidade é dinâmico e há cada 
vez mais inovações sendo incor-
poradas nos automóveis. Neste 
sentido, é imprescindível que o 
profissional esteja preparado e 
saiba como realizar os serviços de 
manutenção e reparação de forma 
assertiva e com qualidade, consi-
derando toda a diversidade da frota 
circulante no Brasil, pois existem 
diferenças para efetuar a troca de 
uma pastilha de freio em um veícu-
lo convencional em relação ao veí-
culo híbrido, por exemplo.  

A Bosch oferece ao mercado au-
tomotivo diversos treinamentos 
técnicos com conteúdo teórico 
e prático que envolvem todas as 
principais tecnologias embarcadas. 
A grade de cursos é desenvolvida 
para atender as exigências e ten-
dências de um mercado cada vez 
mais diversificado e dinâmico, sen-
do a programação aberta para os 
diferentes perfis de profissionais 
do setor, independentemente de 
fazerem parte da rede de oficinas 
credenciadas Bosch. Além disso, a 
Bosch também realiza treinamen-
tos customizados para atender de 
maneira flexível as necessidades 
dos clientes em termos de conte-
údo, local e horário. Informações 
detalhadas sobre os treinamentos 
automotivos da Bosch estão dis-
poníveis no site www.boschtreina-
mentoautomotivo.com.br. 

Além das capacitações presenciais, 
a Bosch também tem investido em 
treinamentos técnicos e comer-
ciais à distância que envolve toda 
sua gama de produtos, como o Pro-
grama Super Profissionais Bosch – 
www.superprofissionaisbosch.com.
br –, uma plataforma totalmente 
on-line com vídeos interativos, fó-
rum de discussões, recomendações 

de especialistas e uma biblioteca 

com material para download. Tudo 

isso pode ser acessado a qualquer 

hora e lugar por meio do celular, 

notebook ou tablete.

MA – Ainda falando sobre o Bra-

sil, o que o senhor considera mais 

urgente em termos de políticas 

públicas (pensando na evolução 

da reposição automotiva): uma re-

forma tributária ou uma política de 

investimentos maciços e coorde-

nados em infraestrutura/logística?

CEA – Mudanças estruturais são 

necessárias para garantir a retoma-

da da confiança dos empresários 

visando atrair mais investimentos, 

inclusive estrangeiros, bem como 

geração de empregos. Os grandes 

desafios no Brasil continuam a ser 

a implementação das reformas da 

Previdência, Política e Tributária, 

que são pilares importantes para 

garantir a sustentabilidade e o 

crescimento estável do País nos 

próximos anos. Entendemos, de 

forma bastante pragmática, que as 

reformas precisam ser rapidamen-

te implementadas, uma vez que a 

demora nas aprovações aumenta o 

clima de incertezas no País. 

No entanto, o Brasil precisa mes-

mo agilizar a política de ajuste fis-

cal, pois a indústria não tem mais 

fôlego para esperar as reformas 

acontecerem. Uma alternativa nes-

te sentido é a revisão do programa 

Reintegra, de estímulo à exporta-

ção, que pode impactar de forma 

positiva na competitividade da in-

dústria nacional no exterior.
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Nos últimos anos, cidades dos 

mais variados portes do Brasil 

passaram a conviver com apli-

cativos de transporte em carros parti-

culares. O aumento significativo do 

serviço (que gerou protestos de mo-

delos mais tradicionais de transporte, 

como os táxis e até mesmo as empre-

sas que operam o transporte público) 

está basicamente relacionado à crise 

econômica que afeta o Brasil desde, ao 

menos, 2012.

O novo modelo, entretanto, começa a 

gerar resultados também no setor auto-

motivo propriamente dito, impactando 

índices de financiamento, aluguel e ge-

rando expectativa pelo aumento da de-

manda por manutenção dos veículos.

São duas as vertentes que contribuí-

ram para ampliar o cenário de maior 

demanda dos aplicativos de transporte 

nas cidades brasileiras: uma atrelada 

Impacto no crédito
Aumento de aplicativos de transporte ampliam
financiamento de veículos
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veículos para evitar gastos ainda maio-

res com locação, por exemplo, ou na 

manutenção de veículos que já deixam 

de oferecer qualidade, conforto e segu-

rança exigidos pelos usuários.

De acordo com levantamento da B3, 

que opera o Sistema Nacional de 

Gravames (SNG), os financiamentos 

para compra de carros, motos e ca-

minhões cresceu 9,1% no primeiro se-

mestre deste ano em comparação com 

o mesmo período de 2018. Com isso, 

essa modalidade de negócio permitiu 

a compra de 2,87 milhões de unidades, 

sendo que 1,06 milhão são veículos 

novos – aumento de 9,7%. Os usados 

totalizaram 1,81 milhão de unidades, 

alta de 8,7%.

Em entrevista à Agência Brasil, a coor-

denadora da graduação em Economia 

do Insper, Juliana Inhasz, ressaltou a 

correlação entre a alta taxa de desem-

prego no Brasil e o aumento na de-

manda por financiamento de veículos. 

“Muita gente que fica desempregada 

enxerga no setor de transportes uma 

alternativa de renda e para isso precisa 

de um automóvel”, explicou.

Para o economista-chefe da Associação 

Nacional das Instituições de Crédito, 

Financiamento e Investimento (Acrefi), 

Nicola Tingas, no entanto, esse movi-

mento de crescimento envolvendo 

automóveis para motoristas de aplica-

tivos já deu sinais relevantes em 2018. 

“Tem um impacto importante. Desde 

o ano passado isso é notório”, disse, 

também em entrevista à Agência Brasil.

Mas especialistas ponderam algumas 

questões em relação a esse cenário. 

Para Tingas, a aquisição do veículo atra-

vés de financiamento está relacionada 

a um investimento direto daqueles que 

pretendem trabalhar nesse cenário. Ou 

seja, não se trata propriamente de um 

aumento do consumo, ou até mesmo 

da “simples” troca de um veículo usado 

por um novo.

“Para mim, esse tipo de financiamento 

indireto, via Uber, não é um consumo. 

Ele não comprou um carro para uso 

pessoal ou para lazer”, complementa 

Tingas. Já Inhasz ressalta que o cres-

cimento deve ser observado também 

a partir de uma base de comparação 

baixa, resultado dos desempenhos 

negativos na venda de carros nos úl-

timos anos.

“Apesar da alta ser significativa, a gente 

está falando de uma base muito ruim. 

Parece uma bruta de uma alta, mas, na 

verdade, é uma recomposição, a gente 

está tentando recuperar um setor que 

tinha sofrido muito com a crise”, disse 

a professora, que também ressaltou: 

“Tem uma melhora do mercado, por-

que a taxa de desemprego tem caído, 

devagar, mas tem caído”.

Ainda que a compra dos veículos seja 

direcionada ao trabalho em si, trata-se 

de uma oportunidade interessante 

para a indústria de autopeças. Quem 

trabalha diariamente com o carro (e en-

frenta rotinas exaustivas na condução) 

tem uma preocupação até maior com a 

conservação de seu meio de trabalho 

do que o cidadão comum tem com seu 

meio de transporte.

Não apenas em relação à limpeza, 

mas o motorista do aplicativo precisa 

fazer manutenção adequada, reposi-

ção de qualidade com mão de obra 

qualificada em seu atendimento. Para 

ele, afinal, qualquer minuto com o 

carro parado representa prejuízo. 

Oportunidade e desafio para o setor 

de reposição automotiva.

*Com informações da Agência Brasil.

ao usuário e a outra relacionada ao mo-

torista que opta por trabalhar com essa 

modalidade, muitas vezes sem qual-

quer experiência no transporte urbano.

O usuário é movido basicamente pelo 

bolso. Especialmente em seu início, os 

aplicativos de transporte chamaram a 

atenção dos consumidores por conta 

dos valores praticados em seus servi-

ços, bem abaixo das tarifas médias de 

táxis e aluguéis de carros. Quando o 

preço começou a ficar mais equilibra-

do, o aumento da oferta de aplicativos 

com serviços semelhantes fez com que 

as tarifas novamente fossem repensa-

das, sempre para baixo.

Porém, o uso dos aplicativos foi além 

da economia financeira em si. Os usu-

ários passaram a preterir os meios tra-

dicionais de transporte também pela 

praticidade, conforto e segurança que 

lhes eram oferecidos. Especialmente 

no início dos trabalhos, já que hoje to-

dos os itens citados acima passaram a 

ser questionados por parte dos usu-

ários, resvalando na própria imagem/

reputação das empresas que oferecem 

os serviços.

Por outro lado, o brasileiro desem-

pregado viu nos aplicativos de trans-

porte uma oportunidade de trabalhar, 

com riscos menores e mais controla-

dos, e um horário flexível de jornada. 

Novamente, nos últimos meses, tem 

aumentado o número de reclamações 

de motoristas em relação à baixa lu-

cratividade, à rotina de trabalho muito 

extensa e à ausência de compromisso/

suporte de alguns aplicativos.

Fato é que, mesmo diante das recla-

mações, os aplicativos de transporte 

seguem como a principal (e muitas ve-

zes única) saída possível para muitos 

brasileiros que não conseguem se re-

alocar no mercado de trabalho. E esses 

brasileiros têm buscado seus próprios 
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Estamos combinados: faz muito tempo que a 
busca da sustentabilidade deixou de basear-se 
somente na causa ambiental.

Empreendimentos e ações sustentáveis têm hoje, 

como pilares, a construção do ambiente saudável, a 

preocupação social e a viabilidade econômica.

Muitos especialistas, no entanto, já adicionaram outro 

pilar a essa lista: trata-se do relacional ou comunicativo.

Numa sociedade multiconectada, cada vez mais on-li-

ne, um projeto jamais será sustentável se não puder 

gerar relações de comunicação e interação entre as 

comunidades de interesse.

Cada vez mais, é sustentável quem sabe se comunicar, 

vender, expor ideias, propor ações, gerar relevâncias, 

agregar valor pela informação e dar satisfações do que faz.

Esse é o universo da open innovation e do crowdsourcing, 

que vêm democratizando aquilo que chamo de “econo-

mia do cedro”.

Analisando os processos de integração digital de em-

presas e instituições podemos apontar 10 erros que fa-

zem ainda capenga o passo das empresas sustentáveis.

1- Forma sem conteúdo. Muitas empresas primam 

pela modernidade e pela velocidade em seus sites 

10 problemas do quarto pé 
da sustentabilidade
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e páginas nas redes sociais. Na vida real, no entanto, 
mantêm velhos paradigmas. São lentas, feias e arcaicas.

2- Estéticas dissonantes. Muitas companhias se co-
municam por meio de símbolos que nada lembram 
suas reais identidades. Mostram cor, mas vivem em 
preto e branco. Anunciam alegria, mas são carrancu-
das. Elogiam a variedade e o movimento, mas estão 
constituídas de modelos imutáveis.

3- Esconde-esconde. Há empresas que, paradoxal-
mente, usam seus sites como barreiras de ocultação. 
Podem ser bonitos e chamativos, mas não informam 
um telefone, um endereço. Por vezes, não existe nem 
mesmo um e-mail para contato. Não há pontes com o 
universo das coisas tangíveis.

4- Muito barulho por nada. Nas redes sociais, muitas 

vezes a informação divulgada não tem qualquer rele-

vância para o público-alvo; por vezes, para ninguém.

5- Redes tagarelas. Frequentemente, a avalanche de 

informações, convites e anúncios, em redes sociais ou 

e-mails, esgota o receptor e gera a interrupção do di-

álogo virtual.

6- Ouvidos tapados. Muitos sites ou canais em redes 

sociais não sabem conversar: não geram respostas ou 

as geram muito lentamente.

7- Presença sem método. Muitas empresas não sabem 

(ou acham que não precisam) medir o ROI de seus 

projetos no campo virtual. Ignoram o impacto real de 

suas ações e não são capazes de calcular quanto estão 

ganhando ou perdendo com esse investimento.

8- De olhos bem fechados. Num tempo de rápidas 

mutações na área do comportamento, muitas empresas 

se tornam incapazes de identificar seus interlocutores. 

Baseadas em estereótipos, adotam códigos inadequa-

dos para abordar seus possíveis clientes.

9- Ausência de síntese. Muitos sites e outros canais 

virtuais falam muito e comunicam pouco. Não são enxu-

tos. Não são claros. E, pior, não sintetizam propósitos, 

não dizem a que se destinam.

10- Problema de mira. Por conta da natureza do busi-

ness, muitas empresas precisam lidar com diferentes 

públicos. Frequentemente, por inépcia na gestão dos 

sistemas digitalizados, decidem centrar o diálogo no 

segmento que mais interage com seus canais e ferra-

mentas. Cuidado. Muitas vezes, o grupo mais numeroso 

de clientes, prospects ou consolidados é justamente 

composto pelos interlocutores silenciosos ou tímidos.
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Atuar com jovens profissio-
nais é uma tarefa sempre 
desafiadora. Para o bem e 

para o mal. Há quem tenha gran-
des dificuldades em lidar com co-
laboradores mais novos, mas há 
também os que tiram proveito do 

melhor de cada geração, de modo 

que a diferença de idade passa a 

ser algo secundário ao longo do 

dia a dia.

A ciência dos recursos humanos 

e das análises comportamentais 

voltou seus estudos agora para a 
chamada “geração smartphone”, 
de modo a avaliar suas caracte-
rísticas, fortalezas, fraquezas e, 
principalmente, o impacto que 
causam conforme evoluem em sua 
trajetória profissional.

A chegada da “geração smartphone”
Mercado enfrenta os desafios (e as oportunidades) de receber 
profissionais que já nasceram conectados
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Twenge apresentou os resulta-
dos oriundos de pesquisas com 
cerca de 11 milhões de jovens 
norte-americanos, a partir de 
questionários realizados de for-
ma detalhista.

Sua principal conclusão é de que 
a “geração smartphone” está ama-
durecendo de maneira mais lenta 
do que as anteriores. iGen: Why 
Today’s Super-Connected Kids 
are Growing up Less Rebellious, 
More Tolerant, Less Happy – 
and Completely Unprepared 
for Adulthood (iGen: Porque as 
crianças superconectadas estão 
crescendo menos rebeldes, mais 
tolerantes, menos felizes – e com-
pletamente despreparadas para 
a vida adulta, em tradução livre) 
tornou-se um sucesso em diver-
sos países justamente por ex-
plorar uma realidade que já era 
observada (ainda que não fosse 
devidamente decifrada) por inú-
meros executivos e equipes de 
recursos humanos dos mais va-
riados setores de trabalho.

Afinal, quem faz parte da “gera-
ção smartphone”?

Em seu livro, Twenge afirma que 
a “geração smartphone” compre-
ende jovens nascidos a partir 
de 1995. E por que justamente 
nesse ano? Porque é a partir do 
nascimento nesse período que 
os jovens dessa geração tiveram 
a oportunidade de crescer com 
celulares, e de contar com um 
perfil no Instagram antes mesmo 
de iniciarem o Ensino Médio. São 
jovens que sequer se recordam 
do tempo anterior à internet.

A internet em si passou a ser co-
mercializada justamente em 1995, 
mas levou alguns anos até que se 
tornasse palpável para uma par-
cela mais ampla da classe média, 
outros tantos para que se tornas-
se comum em residências particu-
lares, e mais ainda para adquirir o 
caráter móvel e onipresente com 
o qual a conhecemos atualmente.

“Os membros mais velhos da iGen 
(‘geração smartphone’) eram jo-
vens adolescentes quando o 
iPhone foi apresentado, em 2007, 
e estudantes do Ensino Médio 
quando o iPad entrou em cena, 
em 2010”, explica a pesquisadora 
em seu livro, em referência aos 
aparelhos da marca Apple, que 
se tornaram objeto de desejo da 
maioria dos adolescentes à época 
de seus lançamentos, impulsio-
nando o domínio da companhia 
norte-americana sobre esse tipo 
de público.

“O completo domínio do smartpho-
ne entre os adolescentes gerou 
crescentes efeitos através de cada 
área da vida dos jovens da ‘gera-
ção smartphone’, desde suas inte-
rações sociais até seu estado de 
saúde mental”, explica a profes-
sora. “Eles são a primeira geração 
para quem o acesso à internet é 
disponível constantemente, bem 
ali em suas mãos”, complementa 
Twenge, que explica ainda que o 
conceito de “geração smartphone” 
está relacionado também aos jo-
vens de menor poder aquisitivo.

“Adolescentes de ambientes 
com maiores desvantagens ago-
ra gastam tanto tempo on-line 
quanto aqueles que vivem com 
mais recursos – outro efeito dos 

A “geração smartphone” é basi-

camente composta por pessoas 

que nasceram após 1995. São jo-

vens que não sabem o que é viver 

desconectado, fora da internet e 

das redes sociais, de modo que 

estão sempre em companhia de 

ao menos um smartphone.

Em livro publicado recentemen-

te, a professora de Psicologia da 

Universidade Estadual de San 

Diego (Estados Unidos) Jean 
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smartphones. O adolescente mé-
dio checa seu celular mais de 80 
vezes por dia”, afirma.

Consequências

As consequências iniciais de uma 
vida concentrada na tela do ce-
lular aparecem na própria inte-
ração social entre esses adoles-
centes. A pesquisa da professora 
norte-americana apontou que os 
jovens dessa geração, em mé-
dia, saem menos, pois preferem 
passar mais tempo em casa. Não 
necessariamente em casa, mas 
ligados aos seus celulares.

A médio prazo essas mudanças 
impactam nos relacionamentos 
desses jovens, seja nas intera-
ções sexuais, seja nos círculos 
de amigos em si. Forma-se então 
uma geração mais retraída, com 
personalidades distintas (uma 
on-line e outra off-line), e com 
dificuldade de relacionar-se com 
as demais pessoas.

Essa é uma das características 
que já pode ser verificada em 
jovens da “geração smartphone” 
que chegaram ao mercado de tra-
balho. São pessoas que natural-
mente apresentarão dificuldades 
para improvisar, para lidar com 
situações humanas de desgaste 
ou até mesmo para dialogar com 
seus superiores de forma clara e 
conexa. Não são necessariamente 
tímidos, mas relatam dificuldades 
em interagir em diversos ambien-
tes e situações.

As pesquisas mais recentes, in-
clusive no Brasil, indicam que o 
jovem de hoje tem permaneci-

do mais tempo morando na casa 
dos pais. Se antes, nas décadas 
de 1970 e 1980, o cenário mais 
comum era observar alguém aos 
25 anos já casado, em sua própria 
residência, até mesmo com filho, 
atualmente o jovem opta por per-
manecer morando com os pais ao 
menos até os 28, 30 anos.

A ideia inicial é que o tempo a 
mais na casa dos pais permite um 
investimento mais alto em estu-
dos e capacitações diversas. Não 
deixa de ser verdade. O proble-
ma é que, quando finalmente se 
depara com a “vida real”, o jovem 
de hoje toma um “choque de rea-
lidade” grandioso.

Assim, chegam ao mercado de 
trabalho mais capacitados para 
atuar em vagas com exigências e 
rendimentos inferiores, resultado 
da crise econômica global e das 
altas taxas de desemprego que 
assolam diversos países. Quando 
tentam adquirir o primeiro imóvel 
então, o susto é ainda maior.

A internet, principalmente as re-
des sociais, ajudam a ampliar essa 
“bolha” na qual os jovens muitas 
vezes teimam em sair por conta 
própria. O mercado de trabalho, 
no entanto, tem sido cada vez 
mais direto e explícito com os in-
tegrantes da “geração smartpho-
ne”, deixando claro que, ainda 
que a qualificação seja superior, 
o amadurecimento está aquém 
do esperado para pessoas com 
aquela idade.

Uma das conclusões do estudo de 
Twenge é que o jovem da “gera-
ção smartphone” enfrenta sérias 

dificuldades para tomar decisões 
e não lida bem com mudanças em 
seu cotidiano. Dessa forma, che-
gam ao mercado de trabalho com 
perfil mais cauteloso, evitando a 
exposição a situações que lhes 
tragam riscos.

Ambiente de trabalho

Quem trabalha com jovens nessa 
faixa etária certamente já reco-
nheceu algumas das característi-
cas que o definem como uma ge-
ração própria. Ainda que faltem 
estudos mais específicos sobre o 
tema, uma das principais dificul-
dades relacionadas à nova gera-
ção diz respeito à concentração. 
Não à toa, os cinemas perderam 
boa parte de seu público para as 
séries produzidas para televisão, 
com conteúdo geralmente 50% 
mais curto.

Há claramente uma dificuldade 
em manter-se concentrado em 
tarefas ou atividades que exijam 
duas horas ou mais de concentra-
ção. No ambiente de trabalho, de 
forma geral, isso resulta em sen-
síveis dificuldades em relação ao 
acompanhamento de reuniões, 
participação em projetos de lon-
go prazo e desenvolvimento de 
estratégias que requerem foco em 
mais de uma área de atuação.

A dificuldade em se adaptar ao 
ambiente, aliada aos problemas 
enfrentados para adequar-se à 
convivência social, impulsiona 
uma geração de jovens ansiosos 
e deprimidos. De acordo com a 
professora, jovens da “geração 
smartphone” parecem apresentar 
maiores níveis tanto de ansieda-
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de quanto de depressão, em um 
cenário que amplia, inclusive, a 
taxa de suicídios entre pessoas 
nessa faixa etária.

O que fazer?

Não há respostas fáceis 
para essa pergunta. Até 
mesmo porque os es-
tudos a respeito das 
principais característi-
cas dos jovens da “ge-
ração smartphone” são 
recentes. Além disso, é 
preciso considerar que, 
diante da velocidade 
com que a tecnologia 
apresenta suas novi-
dades, os resultados 
das pesquisas sobre o 
tema podem tornar-se 
obsoletos.

Ainda assim, é preciso 
pensar em estratégias 
que explorem o melhor 
da “geração smartpho-
ne” no ambiente de 
trabalho. Não se trata de 
modificar inteiramente 
a estrutura da empresa 
“apenas” para se adap-
tar a este público, e sim 
de implementar medi-
das que irão potenciali-
zar as virtudes desses profissionais 
e contribuir, inclusive, com a evo-
lução dos demais colaboradores.

O ideal é explorar as virtudes 
de cada geração, ciente de que 
cada uma delas terá também 
suas fraquezas. Confira a seguir 
dicas para melhorar o ambiente 
de trabalho, contribuindo com a 
evolução da “geração smartpho-

ne” e também daqueles que com 
ela trabalham diretamente:

• Procure mesclar as gerações em 
sua equipe. Diante do cotidiano, 
a tendência natural é que peque-
nos grupos de afinidade sejam 
formados de acordo com a idade 

de cada um, mas a mescla certa-
mente contribuirá para a formação 
de estratégias mais pluralistas.

• Incentive, na medida do pos-
sível, o caráter questionador do 
jovem. Profissionais da “geração 
smartphone” apresentam maior 
dificuldade de concentração em 
palestras, treinamentos e reuni-
ões mais extensas. Será que não 

é a hora de você mesmo repensar 

essa estrutura para toda a equi-

pe? Por vezes, esse é um proble-

ma que afeta também funcioná-

rios de outras gerações, ainda que 

estes não percebam claramente.

• Procure ser o mais 

claro possível em re-

lação às expectativas 

e possibilidades para 

seu jovem funcioná-

rio dentro da empre-

sa. Diante de uma 

geração tão ansiosa 

e imediatista, quanto 

mais estruturada es-

tiver a “caminhada”, 

melhor.

• Valorize progra-

mas de atendimento 

e suporte ao colabora-

dor. Ainda incipientes 

no Brasil, em alguns 

países esse tipo de au-

xílio por parte das em-

presas tem sido consi-

derado tão importante 

no processo seletivo 

quanto a existência ou 

não de vale-refeição, 

por exemplo.

• Fique atento aos conflitos na-

turais que surgirão entre colabo-

radores de gerações distintas. 

Procure resolvê-los de forma a 

ficar claro para ambos os lados 

que não há uma opinião certa e 

uma opinião errada. Novamente, 

valorize a mescla de sabedorias e 

explore o melhor que cada geração 

tem a oferecer.
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A Autonor (Feira de Tecnologia Automotiva do 
Nordeste) chega em 2019 a duas décadas de 
uma existência consagrada. Desta vez, o pú-

blico conhecerá as principais novidades do setor de 
11 a 14 de setembro, no Centro de Convenções de 
Pernambuco.

O evento se consolidou como um dos maiores e mais 
importantes do setor automotivo nacional e investiu, 
desde a sua primeira edição, para disponibilizar a 
indústrias e distribuidores um instrumento capaz de 
promover, de forma eficiente, a interação entre forne-
cedores e clientes num ambiente propício à divulgação 
de produtos e realização de negócios.

Um dos principais aliados da Autonor nesses 20 anos 
foi justamente sua localização estratégica. Desde 
o primeiro evento, a Feira é realizada em Recife 
(PE). Em um raio de 800 km da capital pernambu-
cana estão concentradas sete das nove capitais do 
Nordeste, região que engloba 90% do PIB (Produto 
Interno Bruto) nordestino.

“Esse fato mostrou-se fundamental para os forne-
cedores do Brasil e do exterior que têm como meta 
ampliar ou consolidar a posição de suas marcas no 
Nordeste, mercado que possui os melhores índi-
ces de crescimento registrados nos últimos anos no 
Brasil”, aponta a organização do evento, em material 
distribuído à imprensa.

Além disso, outro foco do evento desde seu início foi 

reunir representantes dos diversos segmentos do mer-

cado automotivo. Assim, foi possível estabelecer uma 

parceria entre empresa organizadora, entidades de 

classe, empresários, profissionais, instituições públicas 

e privadas.

A evolução ao longo dos 20 anos é evidenciada pelos 

próprios números. O número de visitantes, por exem-

plo, passou de 8 mil em 1999 para o recorde de 38 

mil na última edição, realizada em 2017. Além disso, o 

crescimento dos expositores também foi intenso: de 

Duas décadas 
de história
Autonor atinge 20 anos 
consolidada como um dos 
principais eventos do setor 
automotivo nacional
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40 marcas na primeira edição para 
700 em 2017.

“Indo muito além da sua propos-
ta inicial de criar oportunidades 
para alavancagem de negócios, a 
Autonor evoluiu a cada edição bie-
nal não só em número de exposi-
tores e de visitantes, mas também 
em seu leque de atrações e ativi-
dades realizadas durante o evento. 
Assim, passou a oferecer cada vez 
mais oportunidades de capacitação 
profissional por meio de cursos e 
workshops realizados a partir de 
parcerias firmadas com os exposi-
tores e instituições como o Sebrae”, 
complementa a organização.

Emanuel Luna, diretor da Autonor 
Empreendimentos, falou com a 
Mercado Automotivo a respeito da 
importância da marca e destacou 
também as características que con-
tribuíram para a evolução do even-
to nestas duas décadas.

Mercado Automotivo – Qual é a 
importância de chegar a 20 anos 
de história?

EL – Nos sentimos muito satisfeitos 
em alcançar essa marca pois isso 
revela que, com a ajuda de Deus 
e muito trabalho, conseguimos 

vencer os muitos obstáculos que surgiram ao longo 
de nossa trajetória a fim de transformar a Autonor na 
maior e mais importante feira do segmento do Norte/
Nordeste. Com certeza, não teríamos alcançado essa 
posição se não fosse o apoio das instituições e das 
empresas que estiveram conosco desde a primeira 
edição realizada em 1999, acreditando no evento como 
instrumento importante para o fortalecimento da ca-
tegoria e modernização das empresas do setor. Além 
disso, não posso deixar de agradecer aos expositores 
que sempre confiaram em nosso trabalho.

MA – Nesse período, o Brasil passou por diversos mo-
mentos (bons e ruins). Ainda assim, o evento conseguiu 
se consolidar no cenário nacional?

EL – Nessas duas décadas assistimos transformações 
de toda natureza e sabemos que a mudança é a única 
certeza. A surpresa é só o tempo em que elas ocorre-
ram. Por isso, mantivemos o nosso foco em mobilizar 
esforços, investimentos e tecnologia para a criação de 
um ambiente cada vez mais favorável à realização de 
negócios. Nesse sentido, procuramos estar sempre 
atentos às inovações que venham agregar valor e efi-
ciência, além de nos ajudar a adaptar o nosso produto 
à evolução do mercado e às novas necessidades dos 
nossos clientes, que sabem que participar de feiras é 
uma importante ferramenta para vendas. Dessa for-
ma, conseguimos acumular a energia necessária para 
atravessar os períodos menos favoráveis ocasionados 
pela conjuntura política e econômica do País. Sempre 
acreditei que quem estiver melhor preparado, tem 
mais chances de ter sucesso.

MA – Boa parte das feiras do setor automotivo seguem 
concentradas na região Sudeste do País, principalmen-
te em São Paulo. De que forma a Autonor conseguiu 
se estabelecer como uma legítima Feira do Nordeste?

EL – Com uma participação de cerca 13% no Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, o Nordeste é a terceira 
maior economia do País, ficando atrás do Sudeste, 
que tem participação de 55% aproximadamente, e do 
Sul, com cerca de 16%. Apesar de estar em terceiro 
lugar no Brasil, o PIB nordestino supera o de países 
como Chile, Portugal e Singapura. Portanto, é um mer-
cado muito importante que não pode ser desprezado. 
Foi de olho nesse potencial que criamos a Autonor. 
Além disso, focamos em atender as necessidades dos 
distribuidores e lojistas regionais que, para ter acesso 
às novidades das indústrias automotivas, tinham que 
se deslocar para eventos no centro-sul. Com a feira 
realizada em Pernambuco, trouxemos para a região 
os fabricantes nacionais e estrangeiros que buscam 
consolidar suas marcas na região. Outro ponto que 
contribui para a consolidação do evento é o fato da 
Feira ser realizada em Pernambuco, que é o principal 
polo distribuidor de autopeças da região.
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Além disso, a localização estratégica do Estado, com 

área de influência abrangendo os estados de Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, Bahia e Ceará, 

proporciona condições ideais para atrair visitantes. 

MA – Quais as principais dificuldades desse processo?

EL – As maiores dificuldades para consolidar a Autonor 

como uma das maiores feiras do calendário nacional 

foram enfrentadas nos primeiros anos quando tínha-

mos o desafio de abrir os olhos do mercado para o po-

tencial de negócios existente no Nordeste. Quando os 

resultados começaram a surgir, o crescimento foi como 

uma bola de neve e praticamente não paramos de cres-

cer ano a ano. Hoje o mercado nordestino é visto com 

outros olhos. Não é à toa que a Fiat/Jeep instalou em 

Pernambuco a fábrica mais moderna do mundo.

MA – O que representa para vocês a maturidade que 

o evento atingiu hoje em nível nacional?

EL – É a coroação de um trabalho realizado com muita 

determinação e coragem, que contou com a colabora-

ção de uma equipe guerreira e o apoio de lideranças 

das instituições, das indústrias, dos distribuidores, 

lojistas e representantes comerciais. 

MA – Qual é a expectativa para a edição de 2019?

EL – Sobre expectativa para este ano, esperamos que 

nossos expositores tenham seus objetivos alcançados, 

nossos visitantes se renovem em conhecimento e ne-

gócios. Serão dias de muita informação e desejamos 

que todos aproveitem da melhor maneira possível a 

fim de que alcancem sucesso em seus negócios. Boa 

feira e bons momentos e até 2021.
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A Rede PitStop nasceu com o objetivo de trazer ao 
Brasil um modelo que estava sendo aplicado ao 
redor do mundo e disseminado pelo Groupauto 

International, que tem como filosofia o fortalecimento dos 

negócios no setor de reposição automotiva ao levar aos 

associados benefícios e um suporte diferenciado para o re-

lacionamento com todo o mercado. O desafio era enorme, 

já que o Brasil traz características muito peculiares. O início 

foi de muito trabalho para levar aos empresários a impor-

tância da proposta da rede associativista que o ajudaria 

a melhorar a gestão e a ter acesso a benefícios exclusivos 

que levariam a uma evolução nos negócios.

Depois de desenhada toda a estrutura e definidos os 

benefícios que seriam oferecidos aos associados, com 

treinamento, consultoria de campo, suporte tecnológico 

e informação, era preciso chegar aos quatro cantos do País 

e conquistar os empresários. Para isso, ao longo destes 

10 anos, a Rede PitStop fez um trabalho incessante de 

expansão, com eventos periódicos em todas as regiões 

do Brasil, apresentando para os profissionais locais toda 

a filosofia da rede. Foi desta forma que, em 2019, a Rede 

PitStop alcançou o número de mais de 1.300 membros 
espalhados em mais de 550 cidades brasileiras. 

O crescimento da Rede PitStop, ano a ano, evidenciava o 
sucesso do modelo aplicado. O próprio mercado, vendo os 
resultados e a evolução dos associados, validou nesses 10 
anos a capacidade da rede de fomentar os negócios. “Com 
empresários melhorando seu desempenho de vendas na 
ponta e com fabricantes tendo capilaridade, devido ao po-
tencial dos nossos distribuidores parceiros, a Rede PitStop 
só ganhou mais força, além de justificar a nossa missão. Por 
isso, chegamos aos 10 anos ainda mais motivados para os 
novos desafios que se apresentam e estamos com mui-
tos projetos que serão apresentados ao longo deste ano 
ainda”, revela o diretor da Rede PitStop, Paulo Fabiano.

Comemorações e novidades – A Rede PitStop inicia neste 
segundo semestre uma série de ações para comemorar os 
10 anos de atividades. A ideia é reforçar o papel fundamen-
tal da rede associativista na evolução das relações entre 
todos os envolvidos no mercado de reposição automotiva, 
como fabricantes, distribuidores e lojistas. Também será o 
momento de reforçar o posicionamento da Rede PitStop 

Rede PitStop comemora 10 anos e está 
preparada para novos desafios
A Rede PitStop prepara uma série de ações para comemorar 
os 10 anos e traz novo conceito em varejo para o mercado de 
reposição brasileiro

Fernando Pardo, cofundador e diretor para a América Latina do Groupauto 
International, e Sr. Sergio Comolatti Presidente do Grupo Comolatti

Sr. Sergio Comolatti, Presidente do Grupo Comolatti, e Hans Eisner, 
presidente e CEO do Groupauto International
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como referência para o setor de reposição automotiva e 
levar aos associados um novo conceito em varejo que fará 
toda a diferença no relacionamento com o cliente final.

Abrindo as ações de comemorações dos 10 anos da Rede 
PitStop foi realizado um evento, em junho, que contou 
com as presenças do presidente do Grupo Comolatti,  Sr. 
Sergio Comolatti, do CEO e do cofundador do Groupauto 
International, Hans Eisner e Fernando Pardo, respectiva-
mente, além dos principais executivos do aftermarket au-
tomotivo nacional e dos colaboradores da Rede PitStop. 
O evento aconteceu no Restaurante 911, que fica no piso 
superior da Oficina Flacht, localizada em São Paulo e es-
pecializada em Porsches.

O evento também foi a oportunidade de mostrar ao merca-
do qual será o caminho seguido agora pela Rede PitStop. 
“Temos um novo desafio que é de levar aos nossos asso-
ciados um novo conceito em varejo para o mercado de 
reposição automotiva. Nosso modelo precisa se adequar 
ao novo perfil do consumidor. Fizemos estudos nos últimos 
anos que mostram as tendências mundiais e como o clien-
te prefere viver a experiência de compra, o que impacta di-
retamente no volume de vendas”, antecipa Paulo Fabiano.

O novo conceito citado por Paulo Fabiano foi apresenta-
do também na Automec 2019, realizada em abril, em São 
Paulo. Quem passou pelo estande da Rede PitStop pôde 
perceber uma nova roupagem para lojas físicas, na qual se 
tem um ambiente voltado ao modelo de autoatendimento. 
A loja passa a contar com um layout mais atrativo e gôndo-
las que facilitam a interação do cliente com os produtos. 
Também é um ambiente que favorece o desenvolvimento 
de ações promocionais e possibilita dar destaque para 

produtos de acordo com a demanda do mercado, como 

lançamentos ou sazonalidade.

Em paralelo ao esforço que será dado para aplicação do 

novo conceito nas lojas, a Rede PitStop também aprovei-

tará as comemorações para reforçar o trabalho que já é re-

alizado nos Clubes, que reúnem benefícios exclusivos ofe-

recidos aos associados como Clube da Informação, Clube 

da Formação, Clube da Tecnologia, Clube de Negócios e 

Clube Financeiro. Também serão realizadas campanhas 

comerciais que terão como foco dar mais força aos empre-

sários para aderirem ao novo conceito de varejo, além de 

terem acesso a prêmios exclusivos. “Vamos dar ainda mais 

significado para o nosso slogan que diz: Quem faz parte 

evolui. E temos certeza que estamos na direção correta, 

seguindo as tendências mundiais de varejo, aplicando uma 

filosofia consolidada ao redor do mundo e com muita aten-

ção aos anseios e às necessidades de nossos associados”, 

conclui Paulo Fabiano.

Conrado Comolatti Ruivo, diretor Comercial do Grupo ComolattiPaulo Fabiano Navi, diretor da Rede PitStop
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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 Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação dos meses anteriores no ano atual

Atividade
Faturamento

real*
Abr19/Abr18

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jan-18 fev-18 mar-18 jan-19 fev-19 mar-19

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.380.159 11,6 9,9 6,1 648.801.173 600.332.146 677.497.692 721.902.162 684.833.937 698.564.619 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.916.280 3,6 2,3 2,5 3.915.609.946 2.946.899.102 3.661.718.201 3.923.355.508 3.362.634.073 3.441.280.460

Capital
Autopeças e acessórios 444.554 5,5 7,4 5,6 209.012.375 205.036.558 231.865.435 239.110.304 228.842.047 230.176.731

Capital
Concessionárias de veículos 2.890.411 5,4 2,7 2,7 781.803.643 796.264.334 824.979.857 1.618.297.179 1.369.659.096 1.415.145.700

ABCD
Autopeças e acessórios 75.658 18,2 19,1 7,3 41.146.824 35.909.484 34.644.647 47.291.631 48.283.988 37.820.997

ABCD
Concessionárias de veículos 490.850 9,4 3,2 1,3 269.215.809 218.302.872 251.311.337 254.458.172 244.908.943 248.346.738

Araçatuba
Autopeças e acessórios 38.804 2,2 18,5 10,6 16.986.127 17.722.513 18.663.223 19.732.664 17.978.673 24.941.397

Araçatuba
Concessionárias de veículos 57.447 -2,2 5,1 4,4 37.348.641 28.718.041 34.245.313 38.433.705 35.349.946 33.927.707

Araraquara
Autopeças e acessórios 54.520 33,7 16,1 9,2 19.555.284 19.738.730 22.614.947 21.377.644 23.113.683 23.580.801

Araraquara
Concessionárias de veículos 183.297 5,4 0,6 2,5 106.772.240 81.615.867 97.329.725 111.392.828 83.456.796 88.288.147

Bauru
Autopeças e acessórios 66.132 11,1 6,1 3,4 29.999.225 28.729.767 31.595.307 32.620.602 29.379.783 32.292.301

Bauru
Concessionárias de veículos 193.178 -6,3 -3,6 -1,7 114.898.075 86.025.760 103.979.324 110.282.084 92.761.565 93.691.877

Campinas
Autopeças e acessórios 172.019 21,6 14,4 8,2 76.483.890 65.080.888 79.444.052 83.098.172 83.733.560 80.578.342

Campinas
Concessionárias de veículos 827.323 3,8 3,5 4,8 424.224.738 351.550.591 436.040.643 420.427.974 404.507.314 427.583.810

Guarulhos
Autopeças e acessórios 64.987 18,3 10,7 8,2 29.690.516 25.105.788 26.787.227 29.839.277 27.954.411 30.338.993

Guarulhos
Concessionárias de veículos 148.773 1,7 5,1 4,2 74.777.132 65.181.420 80.560.769 79.665.650 76.522.901 78.269.020

Jundiaí
Autopeças e acessórios 53.685 11,4 8,5 8,5 25.553.526 22.685.128 27.488.005 30.744.836 29.569.579 34.439.617

Jundiaí
Concessionárias de veículos 265.950 1,6 2,5 2,5 152.227.531 106.862.755 137.460.945 153.243.958 130.558.445 130.287.530

Litoral
Autopeças e acessórios 52.244 14,5 6,4 3,9 26.896.131 23.765.757 25.781.931 27.155.141 25.277.271 26.956.055

Litoral
Concessionárias de veículos 239.281 4,2 -1,7 0,1 169.610.209 100.197.911 123.722.006 157.561.667 111.056.538 110.860.787

Marília
Autopeças e acessórios 64.395 18,0 6,7 3,3 37.664.722 32.634.911 29.500.689 37.360.446 34.902.554 30.945.334

Marília
Concessionárias de veículos 88.855 10,7 11,7 13,3 59.961.252 35.659.641 43.424.797 67.505.840 44.798.142 43.368.061

Osasco
Autopeças e acessórios 28.075 -0,6 8,9 10,0 13.818.195 11.149.018 17.239.505 18.422.666 12.551.017 17.329.263

Osasco
Concessionárias de veículos 200.961 -0,7 -4,0 0,6 110.252.633 97.456.964 111.800.716 107.764.281 94.264.645 101.143.987

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 12.587 -7,2 3,8 -7,4 7.140.510 6.595.049 7.717.927 7.329.734 7.678.524 8.038.472 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 70.407 -1,9 -3,4 0,9 42.997.956 32.376.377 41.397.503 40.592.160 35.299.162 36.277.331

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 108.593 1,7 0,7 0,2 48.814.180 47.579.921 56.774.900 54.226.865 49.316.842 50.044.103 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 430.303 1,4 4,4 3,3 243.643.681 178.354.388 235.982.746 266.070.067 218.858.387 208.490.287

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 43.867 -0,1 4,3 2,4 20.594.679 18.248.276 23.490.733 22.815.840 20.060.194 23.193.619 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 192.829 3,6 6,7 4,5 108.268.946 85.051.331 99.784.244 118.497.976 98.055.037 99.230.603

Sorocaba
Autopeças e acessórios 52.243 21,8 20,6 12,0 24.452.840 20.977.342 23.093.826 28.372.698 26.244.458 27.773.359

Sorocaba
Concessionárias de veículos 321.443 1,1 3,7 2,4 176.479.150 142.770.243 174.207.180 182.058.246 166.230.144 167.967.893

Taubaté
Autopeças e acessórios 39.512 4,2 2,6 4,8 20.992.148 19.373.017 20.795.337 42.476.182 37.819.179 38.137.479

Taubaté
Concessionárias de veículos 333.285 -1,9 -2,4 -1,8 200.429.135 139.944.737 184.790.554 197.103.721 156.347.012 158.400.983

* A preços de abril/2019 – valores em R$ mil

Pesquisa (PCCV -  Abril 2019)
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação dos meses anteriores no ano atual

Atividade
Faturamento

real*
Abr19/Abr18

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jan-18 fev-18 mar-18 jan-19 fev-19 mar-19

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.380.159 11,6 9,9 6,1 648.801.173 600.332.146 677.497.692 721.902.162 684.833.937 698.564.619 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.916.280 3,6 2,3 2,5 3.915.609.946 2.946.899.102 3.661.718.201 3.923.355.508 3.362.634.073 3.441.280.460

Capital
Autopeças e acessórios 444.554 5,5 7,4 5,6 209.012.375 205.036.558 231.865.435 239.110.304 228.842.047 230.176.731

Capital
Concessionárias de veículos 2.890.411 5,4 2,7 2,7 781.803.643 796.264.334 824.979.857 1.618.297.179 1.369.659.096 1.415.145.700

ABCD
Autopeças e acessórios 75.658 18,2 19,1 7,3 41.146.824 35.909.484 34.644.647 47.291.631 48.283.988 37.820.997

ABCD
Concessionárias de veículos 490.850 9,4 3,2 1,3 269.215.809 218.302.872 251.311.337 254.458.172 244.908.943 248.346.738

Araçatuba
Autopeças e acessórios 38.804 2,2 18,5 10,6 16.986.127 17.722.513 18.663.223 19.732.664 17.978.673 24.941.397

Araçatuba
Concessionárias de veículos 57.447 -2,2 5,1 4,4 37.348.641 28.718.041 34.245.313 38.433.705 35.349.946 33.927.707

Araraquara
Autopeças e acessórios 54.520 33,7 16,1 9,2 19.555.284 19.738.730 22.614.947 21.377.644 23.113.683 23.580.801

Araraquara
Concessionárias de veículos 183.297 5,4 0,6 2,5 106.772.240 81.615.867 97.329.725 111.392.828 83.456.796 88.288.147

Bauru
Autopeças e acessórios 66.132 11,1 6,1 3,4 29.999.225 28.729.767 31.595.307 32.620.602 29.379.783 32.292.301

Bauru
Concessionárias de veículos 193.178 -6,3 -3,6 -1,7 114.898.075 86.025.760 103.979.324 110.282.084 92.761.565 93.691.877

Campinas
Autopeças e acessórios 172.019 21,6 14,4 8,2 76.483.890 65.080.888 79.444.052 83.098.172 83.733.560 80.578.342

Campinas
Concessionárias de veículos 827.323 3,8 3,5 4,8 424.224.738 351.550.591 436.040.643 420.427.974 404.507.314 427.583.810

Guarulhos
Autopeças e acessórios 64.987 18,3 10,7 8,2 29.690.516 25.105.788 26.787.227 29.839.277 27.954.411 30.338.993

Guarulhos
Concessionárias de veículos 148.773 1,7 5,1 4,2 74.777.132 65.181.420 80.560.769 79.665.650 76.522.901 78.269.020

Jundiaí
Autopeças e acessórios 53.685 11,4 8,5 8,5 25.553.526 22.685.128 27.488.005 30.744.836 29.569.579 34.439.617

Jundiaí
Concessionárias de veículos 265.950 1,6 2,5 2,5 152.227.531 106.862.755 137.460.945 153.243.958 130.558.445 130.287.530

Litoral
Autopeças e acessórios 52.244 14,5 6,4 3,9 26.896.131 23.765.757 25.781.931 27.155.141 25.277.271 26.956.055

Litoral
Concessionárias de veículos 239.281 4,2 -1,7 0,1 169.610.209 100.197.911 123.722.006 157.561.667 111.056.538 110.860.787

Marília
Autopeças e acessórios 64.395 18,0 6,7 3,3 37.664.722 32.634.911 29.500.689 37.360.446 34.902.554 30.945.334

Marília
Concessionárias de veículos 88.855 10,7 11,7 13,3 59.961.252 35.659.641 43.424.797 67.505.840 44.798.142 43.368.061

Osasco
Autopeças e acessórios 28.075 -0,6 8,9 10,0 13.818.195 11.149.018 17.239.505 18.422.666 12.551.017 17.329.263

Osasco
Concessionárias de veículos 200.961 -0,7 -4,0 0,6 110.252.633 97.456.964 111.800.716 107.764.281 94.264.645 101.143.987

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 12.587 -7,2 3,8 -7,4 7.140.510 6.595.049 7.717.927 7.329.734 7.678.524 8.038.472 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 70.407 -1,9 -3,4 0,9 42.997.956 32.376.377 41.397.503 40.592.160 35.299.162 36.277.331

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 108.593 1,7 0,7 0,2 48.814.180 47.579.921 56.774.900 54.226.865 49.316.842 50.044.103 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 430.303 1,4 4,4 3,3 243.643.681 178.354.388 235.982.746 266.070.067 218.858.387 208.490.287

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 43.867 -0,1 4,3 2,4 20.594.679 18.248.276 23.490.733 22.815.840 20.060.194 23.193.619 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 192.829 3,6 6,7 4,5 108.268.946 85.051.331 99.784.244 118.497.976 98.055.037 99.230.603

Sorocaba
Autopeças e acessórios 52.243 21,8 20,6 12,0 24.452.840 20.977.342 23.093.826 28.372.698 26.244.458 27.773.359

Sorocaba
Concessionárias de veículos 321.443 1,1 3,7 2,4 176.479.150 142.770.243 174.207.180 182.058.246 166.230.144 167.967.893

Taubaté
Autopeças e acessórios 39.512 4,2 2,6 4,8 20.992.148 19.373.017 20.795.337 42.476.182 37.819.179 38.137.479

Taubaté
Concessionárias de veículos 333.285 -1,9 -2,4 -1,8 200.429.135 139.944.737 184.790.554 197.103.721 156.347.012 158.400.983

* A preços de abril/2019 – valores em R$ mil
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Diante das enormes dificuldades que enfrenta-
mos todos os dias, a resiliência acaba sendo 
um dos grandes diferenciais entre aqueles 

que conseguem manter firmes suas estruturas físicas 

e emocionais e aqueles que sucumbem diante das 

pressões do dia a dia.

Para quem ainda precisa desenvolver sua resiliên-

cia (quase todos), chega às livrarias a obra O Poder 

da Resiliência (Editora Sextante, R$ 45, 256 páginas), 

escrito pelos autores Rick Hanson e Forrest Hanson 

(pai e filho, respectivamente). Em seu conteúdo, os 

leitores entenderão que tanto a determinação quanto 

o amor-próprio e a bondade são recursos mentais que 

nos tornam resilientes. Ou seja, é a partir destes sen-

timentos que conseguimos ampliar nossa capacidade 

de lidar com as adversidades, abrindo caminhos e 

superando os desafios em busca de oportunidades.

Um dos pontos fortes da obra é destacar que a re-

siliência não é necessária apenas para promover a 

recuperação após perdas e traumas. A verdadeira 

resiliência, conforme identificam os autores, promo-

ve bem-estar e intrínseca sensação de felicidade, 

amor e paz.

Quem narra efetivamente o livro é Rick Hanson, 

psicólogo, professor de meditação e membro do 

Greater Good Science Center, da Universidade da 

Califórnia (Estados Unidos). Além disso, é cofunda-

dor do Instituto Wellspring de Neurociência e Saber 

Contemplativo. Em sua nova obra, o autor procura 

combinar ensinamentos da neurociência, da atenção 

plena e da psicologia positiva de modo a ajudar o 

leitor a consolidar as 12 principais potencialidades 

mentais para uma vida com resiliência.

A importância da resiliência
Em obra, especialistas destacam princípios para criar 
uma fonte de calma, força e felicidade na vida.
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Para isso, Hanson faz uso, principalmente, de suges-

tões concretas, práticas experimentais, histórias reais 

e também informações a respeito do funcionamento 

cerebral. A ideia é ensinar aos leitores técnicas para 

integrar novos recursos emocionais aos seus circui-

tos cerebrais; maneiras de superar a negatividade e 

enxergar a vida sob uma perspectiva mais otimista e 

generosa; ferramentas para substituir pensamentos 

dolorosos por autocompaixão, autocuidado, alegria e 

paz interior; e estratégias para interagir melhor com 

os outros e ter relacionamentos mais gratificantes.

“Aprimorar a mente significa aprimorar o cérebro, 

que se remodela continuamente à medida que 

aprendemos com as experiências. Quando estimu-

lado repetidamente, seus ‘circuitos’ se fortalecem. 

Aprendemos a ser mais calmos ou compassivos da 

mesma maneira que aprendemos qualquer outra 

coisa: com a prática”, destaca o autor em seu livro, 

ressaltando que, apesar de parecer complicada, a 

mensagem é simples e intuitiva.

“Os neurônios costumam disparar impulsos de cinco 

a 50 vezes por segundo. Isso significa que o cérebro 

funciona de tal maneira que você tem várias oportu-

nidades diárias para cultivar a resiliência e o bem-

-estar usando apenas um minuto – ou até um pouco 

menos – de cada vez. Não é uma solução rápida; 

é preciso exercitar o cérebro do mesmo modo que 

se exercita um músculo, empreendendo pequenos 

esforços que se acumulam com o tempo. E você 

pode confiar nos resultados porque terá feito por 

merecê-los”, complementa.

De certa forma, o autor promete ensinar aos leitores 

como cultivar e usar suas potencialidades interiores 

para satisfazer suas necessidades, de modo que cada 

um tenha ainda mais a oferecer aos outros.

“Todos temos necessidades. Quando elas não são 

satisfeitas, é natural que nosso bem-estar diminua e 

experimentemos estresse, preocupação, frustração e 

mágoa. À medida que nos tornamos mais resilientes, 

passamos a ter uma capacidade maior de satisfazer 

as nossas necessidades diante dos desafios da vida 

– e o resultado disso é um bem-estar maior”, afirma.

Para Hanson, todos temos três necessidades básicas: 

segurança, satisfação e conexão. E mesmo diante das 

complexas mudanças que o ser humano enfrentou 

nos últimos anos, nossa estrutura cerebral continua 

praticamente a mesma.

“Ainda está presente nele a mesma estrutura neuro-

lógica que permitia a nossos ancestrais atenderem 

a sua necessidade de segurança procurando abrigo, 

a de satisfação arranjando alimento e a de conexão 

criando laços com os outros. Basicamente, satisfaze-

mos nossas necessidades de quatro maneiras: reco-

nhecendo o que é realidade, encontrando recursos, 

gerenciando pensamentos, sentimentos e ações e nos 

relacionando habilmente com os outros e com o mun-

do. Quando combinamos nossas três necessidades a 

essas quatro formas de satisfazê-las, encontramos as 

doze potencialidades interiores principais, que estão 

detalhadas nos capítulos deste livro”, ressalta o autor.

A leitura não é das mais simples, mas vale a pena 

persistir, mesmo nos momentos em que os autores 

tendem a usar uma linguagem mais técnica. A ideia 

é explorar as doze potencialidades que podem ser 

essenciais a cada um de nós na busca por uma vida 

mais resiliente.

“À medida que desenvolver essas potencialidades e 

se tornar mais resiliente, você experimentará menos 

ansiedade e irritação, terá menos decepções e frustra-

ções e sentirá menos solidão, mágoa e ressentimento. 

E quando as oscilações da vida o alcançarem, você 

as receberá com mais paz, contentamento e amor”, 

completa o autor, que ensina ainda como o livro deve 

ser encarado.

“Este livro não substitui um terapeuta nem um trata-

mento para qualquer tipo de condição médica. Ainda 

assim, ele se aprofunda em algumas questões que po-

dem ser dolorosas. Seja bondoso consigo mesmo, prin-

cipalmente nas práticas experimentais. Sempre adapte 

minha abordagem à sua necessidade”, finaliza.
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De onde vem essa necessidade ou essa compul-
são do ser humano, em especial o brasileiro, 
pelo emprego fixo e formal?

O que leva muitas pessoas a persistirem na busca pelo 

trabalho formal, de 8 a 10 horas por dia, ou mais, sem a 

mínima perspectiva de crescimento e, em grande parte 

dos casos, em atividades que nada têm a ver com a 

sua vocação original?

Por que a maioria das pessoas continua preferindo a 

escravidão na segurança ao risco na independência? 

Por que será que a liberdade nos incomoda mais do 

que a submissão?

Por quais motivos algumas pessoas, mesmo depois de 

demitidas pela terceira, quarta ou quinta vez, insistem 

em procurar emprego formal novamente?

Onde foi parar a capacidade de empreender, de lu-

tar, de sobreviver por conta própria e risco do ser 

humano, de fazer as coisas acontecerem sem a ne-

cessidade de um cubículo para chamar de seu, de 
chicote e de cronômetro?

A resposta para tudo isso é muito simples: a zona 
de conforto é mais forte e tentadora do que a nossa 
capacidade de pensar e agir. Essa é apenas uma das 
razões pelas quais os concursos públicos são incan-
savelmente perseguidos.

A estabilidade no emprego público nada mais é do que 
uma forma de a pessoa se sentir segura, sem qualquer 
preocupação com horário, cobranças nem a mínima 
possibilidade de ser demitida nos próximos trinta e 
poucos anos. Poucas coisas são mais confortáveis do 
que isso.

Até a década de 1750, um pouco antes, as pessoas 
eram essencialmente empreendedoras, ou seja, mais 
de 80% dos humanos na face da Terra sobreviviam por 
conta própria. Eram os agricultores, os artesãos, os es-
cultores, os ferreiros, os pintores, os mascates e toda 
sorte de profissões onde fosse possível ganhar alguns 

O que fazer quando a 
demissão chegar?
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trocados para oferecer um mínimo de dignidade para 
a família. Eram os nossos avós, bisavós, trisavós etc.

Com o advento da Revolução Industrial, a capacidade 
empreendedora do ser humano foi, literalmente, su-
focada. Em geral, o homem se tornou mais resignado 
e menos resiliente, menos criativo e mais sujeito ao 
tempo produtivo do relógio, cada vez mais conforma-
do com o mínimo. Depois, passou a concentrar toda 
sua criatividade, capacidade produtiva e energia a 
serviço dos outros.

Tudo isso tem a ver com uma questão muito delicada 
para a maioria das pessoas que não tentaram nada di-
ferente do emprego formal, o que eu chamo de “pres-
são financeira”. Por conta da pressão financeira a que 
são submetidos, “a maioria dos homens ainda prefere a 
escravidão na segurança ao risco na independência”, se-
gundo Emmanuel Mounier, o grande pensador francês.

Portanto, ainda que você ganhe pouco, reclame bastan-
te do chefe, odeie aquilo que faz e não tenha a mínima 
perspectiva de crescimento, o melhor é seguir traba-
lhando e continuar torcendo para não ser descoberto, 
afinal, os boletos continuam chegando.

A dura realidade é que os empregos estão cada vez 
mais escassos, mais competitivos, mais distantes da 
realidade do cidadão comum, ou seja, estamos cami-
nhando para o fim dos empregos, como afirmou Jeremy 
Rifkins em best seller sobre o assunto.

Quanto mais o mundo avança, em termos de tecno-
logia, população e concentração do capital, menor a 
quantidade de vagas disponíveis no mercado de tra-
balho. O emprego formal, tal como conhecemos hoje, 
caminha para o fim.

Na prática, haverá trabalho, tal como já acontece hoje 
em muitos países desenvolvidos – Estados Unidos, pa-
íses nórdicos, Japão etc. –, mas não haverá emprego. O 
trabalho será oferecido por demanda, por projeto, por 
hora etc. e será feito no estilo home office, bike office, 
boat office, cujo pagamento se dará por RPA, nota fiscal 
(PJ) ou sem nota, portanto, esqueça o emprego formal.

E tem mais: a internet das coisas, o big data, a inteli-
gência artificial, o clowd computing e os algoritmos vão 
competir com o trabalhador formal sem um pingo de 

sensibilidade, com enorme vantagem. Então, ou o 
ser humano domina um pouco de tudo isso e apren-
de a ser amigo dos robôs ou não haverá espaço para 
ele nas empresas.

Todos os dias, milhares de pessoas são demitidas nas 
organizações em diferentes cantos do planeta e apenas 
algumas centenas são recontratadas. A proporção do 
número de contratações é sempre inferior ao número 
de demissões, seja onde for.

Contudo, para muitos, a demissão é uma coisa boa; 
para outros, é motivo de desespero. Eu sempre digo 
que é uma questão de tempo e, mais dia, menos dia, 
ela virá ao seu encontro e você deve se esforçar para 
recebê-la de braços abertos.

Até que você encontre um novo caminho a ser seguido, 
é possível recuperar alguns amigos, resgatar a sua cria-
tividade natural, aprender a gerir melhor suas finanças 
pessoais e, por conta da pressão financeira à qual será 
submetido, talvez você resgate a sua capacidade de 
negociar, de empreender e de se tornar uma pessoa 
mais comprometida com seus próprios resultados.

Por fim, não se apavore, não se deprima nem se suici-
de. Desconheço pessoas que tenham sido demitidas 
nos últimos trinta anos e estejam morrendo de fome. E, 
se aquele orgulho contido não for maior do que a sua 
capacidade de reagir, muitas coisas boas virão.

Lembre-se: o mundo é dinâmico e, mais importante 
do que tudo isso, o ser humano tem uma capacidade 
incrível de se reinventar e dar a volta por cima. Digo 
isso por experiência própria.

Pense nisso e empreenda mais e melhor!
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A15ª edição da Automechanika Shanghai, que está 
programada para acontecer no Centro Nacional 
de Exposições e Convenções (NECC) de 3 a 6 

de dezembro (de terça a sexta-feira), trará, além das 

novidades tecnológicas, uma nova maneira de olhar o 

mercado global, quando lança o conceito de “abraçar o 

ecossistema automotivo”. 

A feira consolidou-se como uma plataforma dedicada 

onde os líderes da indústria mundialmente renomada 

se conectam com o mercado consumidor expondo suas 

tecnologias, suas ambições, seus projetos e desejos e 

contribuem para o desenvolvimento das tendências 

mundiais em uma das mais importantes feiras auto-

mobilísticas da Ásia. 

 A mostra espera receber mais de 6.270 expositores nos 

350.000 m² de área de exposição. Um número crescen-

te de setores especiais, zonas e eventos de programas 

paralelos ampliará muitos dos mais recentes avanços 

e tendências crescentes em várias áreas da indústria.

Retrospectiva

Fiona Chiew, vice-gerente-geral da Messe Frankfurt 

(HK) Ltd, comentou: “Ao longo das últimas 14 edições, 

a Automechanika Shanghai continuou a prosperar junto 

com a indústria automotiva asiática. A China tornou-

-se agora o maior mercado automobilístico do mundo. 

Quando a mostra abriu suas portas em 2004, recebeu 

apenas 235 expositores e 9.000 visitantes. Em 2018, 

150.568 pessoas visitaram todos os cantos do NECC.

AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2019
ABRAÇA O ECOSSISTEMA AUTOMOTIVO
Por Jarbas Ávila
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A Automechanika continuou a abraçar as mudanças e 

alimentou o desenvolvimento por meio de novos te-

mas e elementos. Olhando para o futuro, planejamos 

colaborar ainda mais com institutos de pesquisa, uni-

versidades, organizações industriais, financeiras e segu-

radoras, e a comunidade automotiva em geral, para que 

possamos trabalhar juntos e promover o ecossistema 

automotivo da feira.”

Desenvolvendo um Ecossistema Automotivo

A Automechanika Shanghai irá ecoar o conceito pro-

gressista do ecossistema automotivo. O termo em de-

senvolvimento surge como resultado de avanços rápi-

dos na indústria que atualmente estão “remapeando” a 

cadeia de valor do setor automotivo. Amplia também o 

conceito de conectividade, não apenas através da tec-

nologia emergente, mas também a noção de redes e 

compartilhamento de conhecimentos. Como resulta-

do, a Automechanika Shanghai colocará mais foco na 

digitalização, nas futuras tecnologias e serviços, bem 

como na criação de mais oportunidades nos programas 

periféricos, trabalhando mais perto dos institutos de 

pesquisa e da comunidade automotiva em geral.

Tendências Digitais geram novas oportunidades

O setor de serviços e mobilidade do amanhã (The 

Tomorrow’s Service & Mobility) será, mais uma vez, 

locada em uma área central da feira para demonstrar 

a capacidade reforçada da série de enfatizar as ten-

dências digitais e a conectividade. Como exemplo, a 

pesquisa sugere que o mercado de veículos conectados 

na Ásia-Pacífico deverá atingir 47,4 bilhões de dólares 

até 2023, expandindo a um CAGR (taxa de crescimento 

anual composta) em 20% [1]. 

A evolução das Cadeias de Suprimentos e o Mercado 
de Reposição

O setor de serviços automotivos continua a ser um dos 

aspectos mais importantes da feira, já que muitos mer-

cados automotivos maduros, como a China, estão se 

tornando mais evoluídos.

 O mercado de reposição está preparado para destacar 

os avanços obtidos e dá as boas-vindas a uma forte 

coleção de revendedores, varejistas e provedores de ser-

viços nacionais e estrangeiros que atualmente utilizam o 

e-commerce e novos modelos de negócios na cadeia de 

valor de serviços. Por meio da automação baseada em 

big data, análise preditiva, mobilidade e IoT (Internet of 

Things), eles destacam muitas das maneiras pelas quais 

a conectividade ajuda a estabelecer mais vínculos com 

os consumidores à medida que o setor se aproxima da 

abordagem do usuário final. 

A Personalização continua a subir

Personalização é outra área que está assistindo a uma 

evolução constante. Os relatórios projetam que o merca-

do global deve render mais de US $ 253.000 milhões até 

o final de 2024. A Automechanika Shanghai reconhece o 

potencial dando ao “Customizing” (personalização) seu 

próprio setor dentro da feira, com 44.000 m² de espaço.

A indústria de iluminação automotiva também apre-

sentará as inovações, ocorridas em todos os setores, 

do diodo orgânico emissor de luz (OLED) ao laser e às 

luzes inteligentes.

Além destes, todos os outros produtos abrangendo toda 

a cadeia de suprimentos serão apresentadas, como Peças 

e Componentes, Eletrônicos e Sistemas, Acessórios, 

Reparo e Manutenção e REIFEN (Pneus e Rodas).

Para mais informações sobre a 15ª edição da 

Automechanika Shanghai, entre em contato com a 

Messe Frankfurt (HK) Ltd em + 852 2802 7728 ou auto@

hongkong.messefrankfurt.com ou visite o website  www.

messefrankfurt.com

 [1] “Asia-Pacific Connected Vehicle Market (2018-2023)”, 

Business Wire.
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Você já parou para pensar no poder do “ARE”, 
expressão que o ex-vice-presidente do Walt 
Disney World Resort, Lee Cockerell, explica tão 

bem em seu livro denominado Criando Magia? Apreço, 
Reconhecimento, Estímulo, as três iniciais dessas pa-
lestras formam o ARE, algo que pode impactar a vida 
de um integrante da sua equipe. Você tem utilizado 
esses 3 quesitos para motivar e impulsionar os resul-
tados da sua organização?

“Não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com 
um bom trabalho que se faz mágica.” Com essas pala-
vras de Lee Cockerell é possível entender como um 
grande líder pode revolucionar um departamento, uma 

empresa e até um mercado. Uma liderança excelente 
inspira colaboradores que encantam clientes e, por 
sua vez, gera resultados extraordinários.

Um concorrente pode copiar um produto ou um serviço 
que você faz, mas, se a sua vantagem competitiva for 
o atendimento encantador, aí será muito mais difícil 
alguém copiar. O líder pode ser um grande protago-
nista nessa tarefa de inspirar, engajar e transformar a 
vida das pessoas. 

Cockerell apresenta no livro algumas estratégias de-
senvolvidas ao longo de uma vida na Disney. Destaco 
três delas a seguir:

Não subestime o impacto emocional 
que um líder pode provocar
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1- Todos são importantes: mostre a importância que 
cada um tem no resultado. Saber o que faz e o impacto 
que isso tem lá na ponta se for feito com entusiasmo 
e assertividade. O líder deve cumprimentar e chamar 
pelo nome os componentes do time. E o fato de cada 
integrante se sentir escutado e ainda premiado por 
uma grande ideia apresentada e aplicada é outra prá-
tica louvável numa liderança de alta performance.

2- Faça da sua equipe sua marca registrada:  um 
gesto vale mais do que mil palavras. Me lembro de 
uma ocasião, depois de ter completado os primeiros 
30 dias quando trabalhava numa grande empresa de 
bebidas, entrei na sala do meu diretor e relatei que 
o pagamento não havia sido creditado na minha con-
ta bancária e eu precisava pagar algumas contas. Ele 
me surpreendeu: abriu a carteira, fez um cheque e me 
disse que eu poderia devolver quando recebesse da 
empresa. Pude perceber não só a preocupação dele 
com os meus compromissos financeiros, mas, sobre-
tudo, o apreço dele comigo. Nunca me esqueci dessa 
atitude e suei a camisa até o último dia nessa empresa. 

E todos na equipe o admiravam e entregavam o seu 

melhor sob o comando desse grande líder.

3- Use combustível grátis: estímulo a custo zero. Lee 

conta que, certa vez, enquanto trabalhava numa grande 

rede hoteleira, enviou uma carta para um colaborador 

que atuava na gestão de alimentos e bebidas do hotel. 

O conteúdo enfatizava a competência e importância 

dele para a organização e ressaltava que, se algum dia 

ele pensasse em deixar a empresa, que falasse antes 

com o líder. Depois de um tempo, Lee foi jantar na 

casa desse funcionário e viu a carta numa moldura na 

parede. Então ele percebeu como um gesto simples, 

de reconhecimento, que foi grátis e não levou nem 5 

minutos para ser realizado, fez tanta diferença na vida 

de uma pessoa. 

Outro dia, recebi um vídeo-depoimento de um ex-

-funcionário, relatando o quanto foi importante o mo-

mento em que eu entreguei a ele uma placa de ven-

dedor revelação do ano. Isso foi em 2002 e, em 2019, 

ele ainda lembra e guarda com todo esmero. Ele era 

um vendedor iniciante e espetacular. Hoje, se tornou 

um líder empreendedor competente e respeitado no 

ramo da fotografia.

Para encerrar, Cockerell conta que, certa vez, recebeu 

uma carta de um cliente Disney que dizia: “Eu estava 

procurando a magia nos brinquedos. E descobri que 

sua equipe é a magia”.
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Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Apesar do desempenho positivo no acumulado do ano, os dados de junho referentes ao licenciamento de autoveículos no-

vos nacionais são negativos. No cenário geral, são quase 9% de retração, na comparação com o mês de maio, impulsionada 

principalmente pelo setor de caminhões em todos os seus segmentos. Quando se leva em consideração o primeiro semestre 

inteiro, no entanto, são justamente os caminhões que apresentam resultados mais expressivos, com aumentos acima da 

faixa de 50% em relação ao mesmo período de 2018. Os ônibus também têm ótimo desempenho se observada apenas a 

comparação entre um semestre e outro, já que na evolução mensal entre maio e junho de 2019 superam os 10% de queda.

Unidades

2019 2018 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUN
A

MAI
B

JAN-JUN 
C

JUN
D

JAN-JUN 
E

A/B A/D C/E

Total 200.479 219.849 1.164.857 175.799 1.023.670 -8,8 14,0 13,8

Veículos leves 191.501 209.277 1.109.973 169.333 986.800 -8,5 13,1 12,5

Automóveis 167.735 183.484 978.282 145.517 859.936 -8,6 15,3 13,8

Comerciais leves 23.766 25.793 131.691 23.816 126.864 -7,9 -0,2 3,8

Caminhões 7.463 8.859 45.265 5.560 31.300 -15,8 34,2 44,6

Semileves 130 160 1.143 190 1.116 -18,8 31,6 2,4

Leves 761 1.071 5.383 889 5.666 -28,9 -14,4 -5,0

Médios 795 853 4.669 618 2.979 -6,8 28,6 56,7

Semipesados 1.702 1.962 10.035 1.356 7.359 -13,3 25,5 36,4

Pesados 4.075 4.813 24.035 2.507 14.180 -16,3 62,5 69,5

Ônibus 1.515 1.713 9.619 906 5.570 -11,6 67,2 72,7

Mil 
unid.

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

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 160,3 138,5 182,9 190,5 175,6 175,8 190,2 218,2 187,0 225,7 205,1 206,1 2.255,9 

2019 175,9 176,7 186,2 205,8 219,8 200,5 1.164,9

Fonte: Renavam/Denatran.
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS

Já em relação à produção de autoveículos montados, o decréscimo mensal entre maio e junho é ainda mais significativo nas três 
categorias observadas pelo índice: sempre superior aos 10%. Nesse cenário, o índice geral obteve queda de 15,5% entre os meses 
de 2019. No âmbito semestral, levando em considerando os primeiros seis meses de 2018 e 2019, a variação geral é positiva, ainda 
que muito pequena: 2,8%. Entre os caminhões, o cenário semestral é positivo no âmbito geral, mas negativo quando cada segmento 
é destrinchado na análise. Entre os ônibus, o resultado negativo é até mais forte: 6,2%, impulsionado principalmente pelo segmento 
de rodoviários. A expectativa agora fica por conta de uma possível recuperação de determinados segmentos ao longo do segundo 
semestre de 2019.

Unidades

2019 2018 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUN
A

MAI
B

JAN/JUN
C

JUN
D

JAN-JUN
E

A/B A/D C/E

Total 233.113 275.747 1.474.268 256.305 1.434.528 -15,5 -9,0 2,8

Veículos leves 220.744 261.742 1.404.807 244.726 1.369.986 -15,7 -9,8 2,5

Automóveis 190.492 230.351 1.233.264 208.845 1.181.759 -17,3 -8,8 4,4

Comerciais leves 30.252 31.391 171.543 35.881 188.227 -3,6 -15,7 -8,9

Caminhões 10.035 11.230 55.438 8.635 49.587 -10,6 16,2 11,8

Semileves 107 124 526 178 994 -13,7 -39,9 -47,1

Leves 1.465 1.826 9.070 1.547 9.661 -19,8 -5,3 -6,1

Médios 653 601 2.725 604 3.052 8,7 8,1 -10,7

Semipesados 2.286 2.412 12.436 2.2,6 13.373 -5,2 3,6 -7,0

Pesados 5.524 6.267 30.681 4.100 22.507 -11,9 34,7 36,3

Ônibus (Chassis) 2.334 2.775 14.023 2.944 14.955 -15,9 -20,7 -6,2

Rodoviário 575 615 3.074 852 3.556 -6,5 -32,5 -13,6

Urbano 1.759 2.160 10.949 2.092 11.399 -18,6 -15,9 -3,9

Mil 
unid.

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

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 218,1 213,5 267,5 266,1 212,3 256,3 245,8 291,5 223,1 263,3 244,8 177,5 2.458,3

2019 198,1 257,2 240,5 267,6 275,7 233,1 1.474,3

Fonte: Renavam/Denatran.                

43

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



Embora seja cada 
vez mais difícil 
enxergar o futuro 
mediante disrup-
ções de toda or-
dem, é possível 
confirmar, sem 
qualquer erro, 
que a qualidade 
será imprescin-
dível para que 
as empresas que 
compõem a ca-
deia de valor do 
aftermarket au-

tomotivo tenham condições de tomar decisões de 
caminhos a trilhar, sem ficarem atônitas por todas as 
mudanças que estão por vir. A qualidade será requi-
sito para que as empresas suportem as evoluções 
tecnológicas dos veículos, reflexos de exigências cada 
vez mais severas do mercado, que se transformam em 
legislações compulsórias por parte dos governos, com 
desdobramentos em toda a cadeia. 

Tais avanços tecnológicos irão impactar a produção, a 
distribuição e a comercialização de autopeças, a comer-
cialização de veículos no que tange ao pós-vendas e 
a execução de reparos complexos em retíficas de mo-
tores e vários segmentos de oficinas, além da locação 
de veículos mediante novos desafios da mobilidade. 

Exemplo mais prático disso são os elevados investi-
mentos da indústria no desenvolvimento de tecno-
logias para a redução dos níveis de emissões, que 
refletem diretamente no mercado da reposição, com 
distribuição de novos componentes, que demandam 

uso de equipamentos avançados e capacitação de 
mão de obra. Além disso, a distribuição e a comer-
cialização de peças serão tratadas com players jamais 
vistos neste setor: Nvidia, Cisco, Microsoft e Intel, 
entre tantos outros.

Oficinas que operam sistemas de climatização já co-
meçam a lidar com o novo gás refrigerante 1234YF, que 
não agride a camada de ozônio, mas tem alto poder de 
explosão se manuseado de forma errada, sem o uso de 
equipamentos calibrados e componentes acreditados. 
Sistemas de telemetria deverão ser os primeiros a ga-
nhar mais impulso após o avanço de sensores contra 
colisões, que demandarão profissionais ainda mais 
preparados, com as devidas credenciais acreditadas 
pelo mercado. 

Qual será o investimento em equipamentos para que 
as retíficas trabalhem os novos motores? A diversifi-
cação da matriz energética poderá ser uma alternati-
va? As concessionárias conseguirão manter serviços 
de funilaria e pintura? Compensarão para estruturas 
que mostram tendências de diminuição de tamanho? 
Os veículos de locadoras utilizados para mobilidade 
encontrarão as mesmas garantias de fábricas hoje dis-
ponibilizadas? Ou vão requerer estruturas já montadas, 
mas que deverão ser acreditadas? É realmente um 
caldeirão de incertezas de toda a ordem.

A qualidade como resposta a essas incertezas se tra-
duz na certificação das empresas, que garante amparo 
legal às organizações e tranquilidade aos consumi-
dores. Uma empresa certificada atenderá questões 
de compliance, meio ambiente e segurança, entre 
outras, de modo a garantir a melhor atuação em cada 
área de competência. 

Qualidade é mandatória 
para empresas do 
aftermarket automotivo
do futuro
Por Luiz Sergio Alvarenga
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Luiz Sergio Alvarenga  é membro do Conselho  do IQA 
e diretor Executivo do Sindirepa Nacional

Resultado de parceria entre o Instituto da Qualidade 
Automotiva (IQA) e o Sindicato da Indústria da 
Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa 
Nacional), o Programa de Incentivo à Qualidade (PIQ) 
tem papel vital nesta transformação no setor da re-
paração de veículos, pois dá visibilidade à oficina 
que atua mediante credenciais sérias, ao tempo em 
que se traduz em segurança jurídica para indústrias 
e todo o trade. 

Já imaginou se uma montadora resolver credenciar ofi-
cinas? Esta indústria irá priorizar uma empresa isolada 
sem qualquer credencial ou uma certificada e auditada, 
como já faz com os fornecedores? É urgente romper 
a barreira da informalidade da qualidade e assumir 

o papel de valorização dos negócios, que se traduz 

em transparência e tranquilidade aos consumidores e 

valorização de toda a cadeia de empresas que formam 

o aftermarket automotivo. 

Esses e outros temas serão abordados no 7º Fórum 

IQA da Qualidade Automotiva, que receberá lide-

ranças de diferentes segmentos da indústria – como 

montadoras, autopeças, concessionárias, distribui-

dores, oficinas, locadoras de veículos, entidades 

setoriais, consultorias e governo – dia 16 de setem-

bro, no Centro de Convenções Milenium, em São 

Paulo. Participe!  
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BOSCH E DAIMLER RECEBEM APROVAÇÃO 
PARA ESTACIONAMENTO AUTÔNOMO SEM 
SUPERVISÃO HUMANA

As empresas Bosch e Daimler anunciaram que rece-
beram a aprovação de relevantes autoridades de 

Baden-Württemberg, na Alemanha, para o desenvolvimen-
to de um sistema de estacionamento autônomo na garagem 
do Museu da Mercedes-Benz, em Stuttgart. A tecnologia 
utilizada no sistema será acessada através de um aplicati-
vo de celular e não requer um motorista para as manobras. 
Assim, o sistema desenvolvido pelas empresas é o primeiro 
do mundo a ser aprovado para uso diário.

“A decisão tomada pelas autoridades mostra que inova-
ções como o estacionamento autônomo são possíveis na 
Alemanha. A direção e o estacionamento autônomo são 
importantes pilares para a mobilidade do futuro. Além disso, 
o sistema mostra o quão longe já avançamos neste caminho 
de desenvolvimento”, afirma Markus Heyn, membro da dire-
ção mundial do Grupo Bosch. “Esta aprovação das autorida-

ZF AFTERMARKET COMEÇA A TESTAR SUA NOVA 
GERAÇÃO DE PASTILHAS ELECTRIC BLUE PARA 
VEÍCULOS HÍBRIDOS

Durante a edição deste ano da Automec, a ZF Aftermarket 
lançou no Brasil uma nova geração de pastilhas de 

freios com a marca TRW para veículos elétricos com o nome 
“Electric Blue”. As pastilhas são as primeiras do mercado bra-
sileiro desenvolvidas para veículos totalmente elétricos e 
possuem tecnologia para reduzir significativamente o ruído 
no interior do carro, bem como os resíduos do material de 
fricção na frenagem.

A novidade é que a “Electric Blue” será expandida para veí-
culos híbridos e já está em testes. A ZF estima que, até 2030, 
cerca de um terço de todos os automóveis produzidos mun-
dialmente serão puramente elétricos ou híbridos elétricos. 
“Para algumas oficinas, a crescente mudança dos veículos 
convencionais para o elétrico é motivo de preocupação. Os 

des de Baden-Württemberg estabelece um precedente para 
obter no futuro validação para o serviço de estacionamento 
em garagens do mundo todo. Como pioneira na direção 
autônoma, nosso projeto abre caminho para que o sistema 
entre em produção em massa no futuro”, completa Michael 
Hafner, líder da área de Condução Autônoma da Daimler AG.

veículos elétricos vieram para ficar. Distribuidores, varejistas 
e oficinas que se adaptarem para acomodar essa mudança 
serão líderes a longo prazo destinados ao sucesso”, comenta 
Helmut Ernst, Head da ZF Aftermarket.
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NGK ALERTA PARA OS EFEITOS DE COMBUSTÍVEIS 
DE MÁ QUALIDADE NOS VEÍCULOS

A NGK alerta para os problemas que podem ocorrer com 
o uso de combustíveis adulterados ou de má qualidade. 

Entre eles, a empresa destaca a carbonização ou contamina-
ção das velas de ignição. “Dificuldades na partida, falhas no 
motor e perda de potência são alguns problemas que podem 
ser causados pela ação do combustível de má qualidade 
nas velas de ignição”, explica Hiromori Mori, consultor de 
Assistência Técnica da NGK.

O especialista também reforça que, com uma simples análise 
visual do componente, é possível identificar indícios de que 
o combustível utilizado pode não ter boa qualidade. Por esse 
motivo, é importante que o mecânico sempre verifique as 
condições da vela nas revisões periódicas. “No caso da car-
bonização, a ponta ignífera da peça fica totalmente coberta 

DANA COMEMORA 72 ANOS DE ATUAÇÃO NO BRASIL

A Dana celebrou no último mês de julho 72 anos de ati-
vidades no Brasil, e destacou suas mais recentes con-

quistas no País: o Prêmio Benchmarking Brasil 2019, pela 
reciclagem 100% dos resíduos de borracha vulcanizada e 
não vulcanizada, com e sem resíduos metálicos, resultantes 
de seus processos produtivos; e o Prêmio Exportação ADVB/
RS, conquistado pela 11ª vez, na categoria Autopeças.

“Nosso desempenho é resultado de nossa estratégia, sempre 
alinhada aos nossos objetivos globais para crescer de manei-
ra consistente e sustentável, melhor atendendo aos nossos 
clientes. Nosso posicionamento como um grande parceiro 
de negócios nos diversos mercados e segmentos que atu-
amos é fortalecido por nossa sólida presença no Brasil. Os 
reconhecimentos que recebemos de nossos clientes como 
John Deere, Toyota, Mercedes-Benz, MAN e CNH Industrial, 

com um resíduo negro (carvão). Já as situações em que há 
acúmulo de resíduo vermelho na ponta da vela indica o uso 
de combustível com óxido de ferro”, completa Mori.

assim como todos os prêmios conquistados, nos orgulham 
muito, pois validam nosso trabalho e consolidam a Dana 
como a grande empresa que fazemos dia após dia e atestam 
nosso compromisso com o presente e o futuro”, enfatiza Raul 
Germany, presidente da Dana no Brasil.
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DAYCO LANÇA CORREIAS BELT IN OIL PARA O 
MERCADO DE REPOSIÇÃO NACIONAL

A Dayco disponibilizou oficialmente para o mercado de re-
posição brasileiro a Dayco Belt in Oil, com aplicações ini-

cialmente para os veículos Ford Ka e Fiesta 1.0 12V, Peugeot 
208 e Citroen C3 1.2 Puretech 12V e Volkswagen Amarok 2.0 
TDI. Desde a sua introdução, em 2007, a tecnologia Belt in Oil 
(BIO) vem sendo incorporada a vários motores de fabricantes 
de veículos, incluindo PSA e VAG, e motores Ford como a sua 
unidade EcoBoost de 1.0 litros multipremiada.

“A tecnologia BIO trouxe uma verdadeira revolução aos sis-
temas de transmissão síncrona por se tratar de uma solução 
que permite que uma correia de transmissão funcione den-
tro dos limites do motor, o que significa que as melhores 
tecnologias de correia e corrente foram reunidas”, destaca 
a empresa. “Esses diferenciais se traduzem na capacidade 
de reduzir o peso do sistema de transmissão e, portanto, 

COFAP DESTACA IMPORTÂNCIA DE VERIFICAR E 
SUBSTITUIR CORRETAMENTE PASTILHAS DE FREIO

A Cofap destaca a importância de priorizar a revisão e a 
substituição das pastilhas de freio. De acordo com a 

marca, o desgaste desse item depende muito do modo de 
condução de cada motorista, das condições de uso e até 
mesmo do estado dos sistemas de suspensão e de freio. 
Por esse motivo, é importante que as pastilhas sejam verifi-
cadas periodicamente, a cada 5 mil quilômetros, a fim de se 
acompanhar o nível de desgaste do componente e evitar 
problemas de frenagem.

De acordo com a empresa, as pastilhas devem ser substituídas 
sempre que atingirem espessura mínima de 3mm do mate-
rial de atrito ou quando ocorrer desgaste irregular e também 
quando se perceber qualquer deficiência durante as frena-
gens. Durante a troca do componente, é imprescindível ob-
servar as condições dos discos de freio. Caso a peça apresente 

reduzir sua inércia, que, combinada com as propriedades 
de menor atrito de uma correia flexível, oferece os benefí-
cios ambientais, menor consumo de combustível e redução 
de emissões. A tecnologia também produz níveis de ruído 
notavelmente menores do que um sistema controlado por 
corrente comparável”, complementa Davi Cruz, supervisor 
Técnico da Dayco.

sulcos profundos, rebarbas, empenamento ou espessura abai-
xo da mínima indicada pelo fabricante do veículo, ela deve ser 
substituída. Outro fator importante durante a instalação das 
pastilhas é verificar se não há presença de graxa, óleo, fluido 
de freio ou qualquer outro material que possa prejudicar o 
atrito das pastilhas com os discos de freios.

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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