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Expectativas Positivas

Lideranças do setor destacam o que esperam da
economia brasileira em 2020

LUÍS NORBERTO PASCHOAL,
presidente da DPaschoal avalia os principais
gargalos do setor

Filtros KC Plus
Qualidade
quePlus
você já
Filtros KC
conhece.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Alta eficiência na
separação de água
do diesel.
O uso de meios filtrantes de alta qualidade faz com que a
separação de água e a retenção de partículas de sujeiras
sejam eficientes, protegendo todo o sistema de combustível.
Por isso, os filtros separadores de água do diesel MAHLE –
KC Plus foram desenvolvidos para garantir um conceito inovador e ainda mais confiável. Com novo visual, os filtros possuem uma estrutura plástica que garante um menor impacto
ambiental.
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Divulgação

2020 SERÁ MELHOR!

Rodrigo Carneiro, presidente da
Andap – Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças

Ainda que o cenário político influencie a economia
negativamente, este ano tem tudo para ser melhor do que
2019, é o que tudo indica. Para o mercado de reposição,
o ano que se inicia também deve ser mais animador,
contando com o crescimento registrado em 2019, na
opinião de lideranças do setor. A matéria de capa traz
análise com os pontos de vista de representantes de
entidades do mercado. Como presidente da Andap,
também participo e friso a importância de o setor se
atentar para os novos desafios diante do desenvolvimento
tecnológico da indústria que demanda mudanças na
gestão para acompanhar esse processo. Há muito para ser
feito e melhorado em todos os elos da cadeia. Mas, sem
dúvida, as expectativas são muito boas, conforme consta
nesta matéria.
Também nesta edição, a entrevista exclusiva com Luís
Norberto Paschoal, presidente da DPaschoal, que
destaca as novidades e atividades do grupo de empresas
especializado em serviços automotivos que tem 71 anos
de atuação no mercado e vem evoluindo e aprimorando
com inovações e modelos de negócios, sendo um
exemplo de sucesso.
Até breve!
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Entrevista

Preocupações
pertinentes
Em entrevista à revista Mercado Automotivo, Luís Norberto Paschoal, empresário e
presidente da DPaschoal, avalia os principais gargalos do setor automotivo brasileiro
atualmente. Ainda que os avanços tecnológicos representem importantes desafios para
todos do setor, Paschoal ressalta que a falta de mão de obra qualificada representa um
problema ainda maior, que deve ser analisado e combatido. Para o executivo, os cursos que
constantemente são oferecidos por empresas automotivas devem ser ampliados, tanto em
número de profissionais atendidos quanto em regiões do Brasil a receberem o conteúdo.
Confira a seguir a entrevista.
Mercado Automotivo – Desde o início, a DPaschoal prezou pela higiene nas lojas e pela cortesia no trato
com os clientes. Qual foi a importância dessas características para o
crescimento da companhia?
Luís Norberto Paschoal – A filosofia sempre foi a mesma: qualidade em tudo e servir o cliente da
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melhor forma possível. Por isso,
criamos o Economia Verde; para
garantir a economia do cliente e a
sustentabilidade do planeta.
MA – O senhor considera que,
atualmente, o setor de autopeças
ainda concentra um número significativo de lojas/oficinas que pecam nesses aspectos de conforto

e cortesia com os clientes? Ou já
evoluímos muito nesses quesitos?
LNP – Hoje há redes de oficinas
muito competentes que oferecem
serviços muito bons. Também ainda existem borracharias menos
preparadas que nunca mudarão.
MA – Qual é a expectativa da DPaschoal para a economia brasileira
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neste ano? É possível ser otimista?
LNP – 2020 será um ano complexo. A agricultura irá bem mas o comércio já sofre com os gigantes da
tecnologia; assim como a indústria
que caiu nessa armadilha de vender direto ao cliente.
MA – A DPaschoal iniciou sua
operação e-commerce em 2015.
Após quase 5 anos, qual é o balanço desse formato?
LNP – O AutoZ foi o primeiro site B2C
do Brasil e começou em 1999. Hoje
representa o que de melhor existe
no mercado. Utilizando um sistema
próprio de conferência da peça com o
carro, SuperK. O índice de devolução
é o mais baixo do Brasil.
MA – Qual foi o peso do surgimento de novas mídias como o
WhatsApp no atendimento prestado pela DPaschoal? É possível
dizer que a ferramenta trouxe
uma sensação de ansiedade ainda mais forte para o consumidor
brasileiro? Ou seja, aquela ideia
de que a peça deveria estar disponível “para ontem” tornou-se
ainda mais forte com a proximidade que a ferramenta oferece
entre lojista e consumidor?
LNP – No momento até pneus devem ter planejamento de compras.
O número de medidas e tamanhos
de pneus ficou muito grande e ninguém consegue manter estoque de
4 unidades em uma loja. E muitos
veículos exigem pneus únicos.
As peças, assim como pneus,
devem ser atendidas até o final
do ano por sistemas digitais em
tempo real com planejamento
preditivo. Isso vai virar o sistema
de cabeça para baixo.

MA – Gostaria que falasse sobre
o programa Economia Verde.
Qual sua importância e suas principais qualidades?

tante das perguntas. O mundo está
falando muito da tecnologia, mas
está esquecendo que o mais importante é o ser humano.

LNP – O mundo começa a falar ou
gritar para a sustentabilidade. A
nossa empresa participa de programas mundiais sobre o clima e desperdício. Há 13 anos estudamos
esse processo de somente trocar
o que é necessário e usar equipamentos para “medir e testar antes
de trocar”. Hoje qualquer empresa
que desejar fazer algo parecido,
pode falar conosco que repassaremos tudo o que fazemos. Traz
uma paz de espírito muito grande
e clientes superfiéis.

E, no caso específico do trabalho
com automóveis, reparações, trocas de pneus, etc., é o problema
mais sério no mundo. Há falta de
mão de obra no mundo todo. E
diante da produção de mil novas
peças por semana para carros diferentes, que exigem treinamento
e ferramentas diferentes, o MaxxiTraining e o apoio da indústria que
produz essas peças [atuam contra
esse] gargalo do mundo no futuro.
O carro pode ficar sem motorista,
mas não vai ficar sem alguém para
trocar os pneus, consertar os freios.
E a quantidade de tecnologias
aplicadas nesses novos desenhos
automotivos exige quase um engenheiro em mecânica, em eletrônica, em sistemas de computação,
para consertar um automóvel.

MA – A DPaschoal ainda se depara com muitos clientes que
não optam pelo atendimento com
hora marcada? Ou o atendimento
com hora marcada já está consolidado na estrutura da DPaschoal?
LNP – O atendimento com hora
marcada tem crescido muito; mas
tivemos que treinar muito a equipe.
MA – Gostaria que falasse sobre
o Sistema SAP. Que inovações ele
trouxe para a DPaschoal?
LNP – Sofremos muito para instalar, mas, hoje, podemos atender
qualquer cidade do Brasil em 24
horas com os impostos perfeitos.
Isso vale muito.
MA – Gostaria que falasse também sobre o MaxxiTraining.
Como funciona? O senhor considera que ainda há uma carência
de treinamentos no setor?
LNP - O MaxxiTraining nasceu faz
8 anos e agora está sendo pedido
por todas as oficinas e fabricantes.
Na realidade, essa é a mais impor-

Esse problema é o mais crítico que
temos no Brasil e o MaxxiTraining,
em 8 anos, já realizou 103 mil treinamentos. Daqui para frente, a
nossa visão é que o MaxxiTraining
terá que fazer mais de 100 mil treinamentos por ano em todas as
cidades do Brasil. Com o apoio
fortíssimo dos sistemas de comunicação e junto com as fábricas e
fornecedores de peça, para que o
cliente final tenha um serviço de
qualidade quando precisar.
MA – Que mensagem o senhor
gostaria de deixar a todos os colaboradores da DPaschoal?
LNP – Neste mundo, de muita tecnologia, o ser humano e a equipe
valem ouro.
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Eventos - Automechanika Frankfurt

AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2020
NOVOS DESAFIOS = NOVAS OPORTUNIDADES
Por Jarbas Ávila

A

próxima Automechanika Frankfurt, que acontecerá de 8 a 12 de setembro, virá recheada de
novidades.

Ao lado dos novos desafios provocados pelos novos
carros híbridos e elétricos (leves e pesados), que estão
chegando com força cada vez maior no mercado mundial, é sentida também a mudança de comportamento
dos novos e futuros usuários de carros, que cada vez
mais estão trocando a “posse” do veículo propriamente
dito apenas pelo seu “uso”, gerando vários estudos de
“causa e efeito” para tentar melhor entender e antecipar
as soluções dessas tendências.
Como resultado, além do Future Mobility Workshop
4.0, diversos outros painéis, seminários e cursos
complementares, como o Future Mobility Park (veículos com acionamentos alternativos e autônomos),
estão ganhando espaços cada vez mais relevantes
nas rodas de discussões dos profissionais envolvidos
no setor automotivo.
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E para poder atender e maximizar as discussões e soluções entre os diversos players do mercado mundial,
a Automechanika Frankfurt 2020, atenta às tendências
mundiais, também inova e este ano apresentará novos
tópicos além de um portfólio claramente estruturado de dez grupos de produtos e uma nova estrutura
de salão, que promoverá a aproximação de campos
relacionados e maior entrosamento entre as diversas
sinergias que acontecerão.
E, por falar em sinergia, pela primeira vez o Simpósio
Internacional da Indústria de Oficinas (IBIS) será realizado na Automechanika 2020.
O IBIS é o evento em que os principais tomadores de
decisões internacionais da indústria de reparos de danos
se reúnem para formar uma rede.
Nós, da revista Mercado Automotivo , esperamos
você por lá!
Para mais informações sobre o evento acesse www.automechanika.messefrankfurt.com.

Meet the innovation drivers

8. – 12. 9. 2020
Now with “Body & Paint” product
segment and international competition
automechanika.com/competition

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
freepik.com

Economia

O que dizem os números
Índices reforçam expectativa positiva sobre a economia
brasileira em 2020

H

á uma máxima que indica que os números podem dizer exatamente
o que você deseja ouvir, basta
fazer a leitura adequada. Os números que envolvem a economia
brasileira também podem revelar diversos cenários, especial-
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mente quando o objetivo é verificar o quão positivas podem
ser as expectativas sobre o ano
que se inicia.
No entanto, a transição entre
os anos de 2019 e 2020, de fato,
apresentou dados que colabo-

ram para uma visão mais “otimista” sobre o que espera os
brasileiros nessa temporada. A
sensação generalizada de que o
pior já passou envolve uma série
de questões, mas pode, sim, ser
representada por índices que derivam de fontes diversas.
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Houve alta, por exemplo, no Índice
de Confiança da Indústria, medido pela Fundação Getulio Vargas
(FGV). Entre dezembro de 2019 e
janeiro deste ano, aumento de 1,5
ponto percentual. Com isso, o indicador chegou a 100,9 pontos, o
maior valor desde março de 2018
(101,4 pontos).
A FGV explicou que a confiança
subiu em 13 dos 19 segmentos industriais pesquisados no período.
O que mais contribuiu para esse
aumento da confiança foi justamente a percepção positiva dos
empresários sobre a evolução do
ambiente de negócios nos próximos seis meses.
Outro aumento considerável ocorreu em outra frente, a do mercado
de capitais brasileiro, que registrou em 2019 captação de R$ 450,7
bilhões do público investidor.
Trata-se de uma evolução de 62%
em relação a 2018. Os números foram divulgados pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), vinculada ao Ministério da Economia.
O mercado de dívida respondeu
por 63% do total de captações. É
nesse ambiente onde são emitidos
e negociados os instrumentos de
dívida lançados por empresas. O
destaque ficou por conta das emissões de debêntures, que somaram
R$ 185,8 bilhões em 2019.
Houve alta também nas emissões
de ações, que atingiram R$ 90,1
bilhões captados dos investidores. Já o número de participantes
regulados evoluiu 6,8% em relação
a 2018. O estoque total de valores
mobiliários sob a regulação da CVM
encerrou este último ano estimado

em cerca de R$ 35 trilhões – expansão de 85% em relação a 2018.
“O maior colaborador para o crescimento do número de regulados foi
o registro de novos agentes autônomos de investimento, totalizando
10.798 agentes registrados, aumento de 38,8% em relação ao final de
2018”, afirmou o chefe da Assessoria
de Análise Econômica e de Gestão
de Riscos da CVM, Bruno Luna.
Luna analisou ainda que o ano de
2019 foi fortemente influenciado
pela queda da taxa básica de juros
Selic, atualmente em sua mínima
histórica. Para ele, a manutenção
desse cenário pode atrair investidores e permitir ao mercado privado competir em condições mais
favoráveis. “O crescimento recorde
observado nas captações via emissão de títulos de dívida e o aumento no número de investidores é um
efeito direto disso”, completou.
Empresas de baixo risco
O ano teve início ainda com uma
boa notícia para a maioria das empresas em funcionamento no Brasil.
Paulo Uebel, secretário especial
de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da
Economia, anunciou a dispensa
total de licenças e alvarás de funcionamento para 289 tipos de atividades econômicas de baixo risco.
A medida beneficia cerca de 10,3
milhões de empresas, o que corresponde a 58% de todas as existentes no Brasil.
Durante o lançamento da medida,
em evento para representantes
do setor privado e de entidades
de micro e pequenas empresas,

Uebel destacou que o fim da exigência impulsionará o ambiente
de negócios no Brasil e permitirá
que o governo concentre a fiscalização nas atividades de médio e
alto riscos.
Dentre os empreendimentos que
serão beneficiados com a medida,
destacam-se bares, borracharias,
padarias, fábricas de alimentos
artesanais, de calçados, acessórios, vestuário, atacados e varejos. A nova regra determina que
toda empresa de baixo risco aberta no país poderá exercer a atividade imediatamente após o recebimento do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ).
É preciso ressaltar, no entanto,
que, caso a legislação do estado e
do município sejam diferentes da
lista de segmentos de baixo risco
do Ministério da Economia, devem
prevalecer as normas locais. Para
que as exigências locais tenham validade, as prefeituras e os governos
estaduais precisam encaminhar as
regras ao governo federal.
Antes da iniciativa, imperava a burocracia que tanto incomoda quem
deseja empreender no Brasil. As
empresas registravam e recebiam
o cartão do CNPJ e ficavam sujeitas
a análises posteriores dos municípios e dos órgãos de licenciamento, mediante a cobrança de taxas.
Após as análises, o empreendimento era classificado e só então
era permitido que a atividade fosse exercida, caso fosse considerada
de baixo risco. O processo evidentemente atrasava a abertura de novos negócios e prejudicava de forma direta aqueles que desejavam
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empreender, independentemente
do setor de atuação.
A classificação de risco atualmente contempla aspectos como prevenção contra incêndio e pânico,
segurança sanitária e também
ambiental. A lista de atividades
consideradas de baixo risco e que,
portanto, dispensam o pagamento de licenças e alvarás, pode ser
encontrada na Resolução nº 51
do Comitê para Gestão da Rede
Nacional para a Simplificação
do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios.
Após a verificação pelo sistema,
com o conhecimento do usuário,
a dispensa de licença e alvará é
informada no cartão do CNPJ. Sem
dúvida, um procedimento que
torna muito mais célere a abertura de negócios que não requerem
tantos cuidados.
Novos empreendimentos
Outro índice positivo divulgado na
virada do ano diz respeito ao número de novos empreendimentos
no país. Em novembro de 2019,
houve alta de 25,5% no número, na
comparação com o mesmo mês de
2018. Os dados são do Indicador
de Nascimento de Empresas da
Serasa Experian. No acumulado de
janeiro a novembro, houve aumento de 23,3% no índice.
“Com a geração de empregos formais ainda em marcha lenta na
economia brasileira, o empreendedorismo tem sido uma válvula de
escape para o desenvolvimento de
atividades econômicas. Esse fato
explica o forte crescimento, principalmente, de novos microem-
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preendedores individuais, que já
chegou a 2,4 milhões até novembro
de 2019”, explicou o economista da
Serasa Experian, Luiz Rabi.
De fato, conforme explica o economista, boa parte dos novos empreendimentos corresponde aos
microempreendedores individuais (MEI). Somente em novembro,
80% das companhias abertas foram
desse tipo. Ainda que a formalização dos negócios seja positiva, a
abertura de MEIs evidencia algo
que também é verificada no dia a
dia: a maior parte dos brasileiros
tem se tornado empreendedor por
necessidade, e não por convicção
ou por ideais de negócios.
Assim, ainda que os números reforcem a esperança que vem sendo
sentida pelos brasileiros, é preciso atentar-se aos (graves) efeitos da crise econômica que ainda
persistem. Por meio do secretário
do Tesouro Nacional, Mansueto
Almeida, o recado do governo federal ficou claro: é preciso aprovar as
reformas para dar sequência à recuperação da economia brasileira.
“Temos de continuar no curso do
ajuste fiscal. Se não houver consenso da sociedade brasileira
[sobre a necessidade do ajuste],
tudo que nos ajudou vai jogar
contra”, declarou Almeida. Para
ele, o alongamento do prazo médio da dívida é um dos principais
desafios para melhorar o perfil da
dívida pública do país.
Preocupações recentes
Outras preocupações recentes surgiram a partir do surto do coronavírus, com origem na China. Além do

impacto na área de Saúde – diante
das milhares de pessoas infectadas
–, governos de todo o mundo passaram a temer pelos danos financeiros ocasionados pela doença.
O governo brasileiro declarou, em
meados de janeiro, que ainda não
havia identificado nenhum impacto oriundo do coronavírus nas exportações do país. De acordo com
o subsecretário de Inteligência
e Estatísticas da Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério
da Economia, Herlon Brandão, a
automatização das operações nos
portos chineses reduz o risco de
contaminação pelo vírus.
“Conversamos com alguns exportadores, e não há relato de impacto nas operações. Por um procedimento padrão, os tripulantes
são orientados a não deixar o navio durante o descarregamento”,
disse Brandão. O subsecretário
também ressaltou que os contratos de exportações são fechados
com alguma antecedência e, portanto, o impacto, se houver, não
será imediato.
Ainda assim, mesmo com o pouco
contato de tripulantes brasileiros
com chineses, o subsecretário admitiu que, no médio prazo, o coronavírus pode reduzir as exportações brasileiras. Isso devido a uma
eventual desaceleração da segunda maior economia do planeta, que
é o principal parceiro comercial de
sete em cada 10 países. “[O coronavírus] pode ter um efeito espalhado por todos os países e afetar
o Brasil”, completou.

Números do Setor

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
O ano de 2019 foi encerrado com resultados positivos, tanto no âmbito geral quanto de forma isolada nas categorias que
integram o índice de licenciamento de autoveículos novos nacionais. Entre 2018 e 2019, houve alta de 10% no total de licenciamentos, resultado sustentado principalmente pelos bons números obtidos pelos veículos leves. O setor de caminhões
registrou, no total, um resultado positivo, embora alguns segmentos tenham amargado retrações de 3% e 7% no comparativo
anual. Já o segmento de ônibus obteve números expressivos em todas as comparações, principalmente quando se leva
em consideração o total obtido em 2019 (quase 40% a mais do que em 2018). De toda forma, ao final de 2019 os índices de
licenciamento reafirmam a recuperação gradual que o setor automotivo vem registrando nas últimas temporadas.
2019
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

DEZ
A

NOV
B

JAN-DEZ
C

DEZ
D

JAN-DEZ
E

A/B

A/D

C/E

233.063

218.723

2.490.193

206.089

2.255.919

6,6

13,1

2,4

Veículos leves

223.045

208.209

2.371.042

197.223

2.166.783

7,1

13,1

9,4

Automóveis

196.836

182.707

2.081.811

172.301

1.896.325

7,7

14,2

9,8

26.209

25.502

289.231

24.922

270.458

2,8

5,2

6,9

8.095

8.859

98.220

7.401

74.058

-8,6

9,4

32,6

Semileves

118

169

2.095

138

2.248

-30,2

-14,5

-6,8

Leves

995

955

11.221

948

11.537

4,8

5,0

-2,7

Médios

771

908

10.046

740

7.663

-15,1

4,2

31,1

Semipesados

1.943

2.310

23.170

1.786

17.851

-15,9

8,8

29,8

Pesados

4.268

4.517

51.688

3.789

34.759

-5,5

12,6

48,7

Ônibus

2.157

1.736

17.353

1.676

12.156

24,3

28,7

42,8

Total

Comerciais leves
Caminhões

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

218,5

216,9

210,0

228,2

218,7

233,1

2.490,2

Fonte: Renavam/Denatran.
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Quanto ao índice que considera a produção de autoveículos montados, a comparação entre os anos de 2018 e 2019 contempla um
aumento mínimo no cenário geral (2%). Em diversos segmentos, no entanto, os resultados foram negativos ao final da temporada,
com retração de até 50% em um dos casos (caminhões semileves). Quando a comparação leva em conta a evolução registrada entre
novembro e dezembro de 2019, os índices são ainda mais negativos: nesse cenário, não há um segmento sequer com resultado positivo. Dessa forma, ainda que o volume total de produção em 2019 tenha superado os anos anteriores, é preciso ressaltar que essa
comparação se dá sobre bases muito mais fracas, oriundas de períodos de forte retração na indústria automotiva.
2019
Unidades

2018

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

DEZ
A

NOV
B

JAN/DEZ
C

DEZ
D

JAN-DEZ
E

A/B

A/D

C/E

170.501

227.455

2.944.962

177.503

2.879.809

-25,0

-3,9

2,3

Veículos leves

163.338

216.645

2.803.818

169.018

2.745.739

-24,6

-3,4

2,1

Automóveis

142.492

186.418

2.449.215

147.873

2.386.758

-23,6

-3,6

2,6

20.846

30.227

354.603

21.145

358.981

-31,0

-1,4

-1,2

5.974

8.764

113.476

7.379

105.534

-31,8

-19,0

7,5

1

63

968

89

1.902

-98,4

-98,9

-49,1

1.115

1.602

18.014

1.191

20.358

-30,4

-6,4

-11,5

180

305

5.642

236

6.383

-41,0

-23,7

-11,6

Semipesados

1.630

2.126

27.122

1.452

27.514

-23,3

12,3

-1,4

Pesados

3.048

4.668

61.730

4.411

49.377

-34,7

-30,9

25,0

Ônibus (Chassis)

1.189

2.046

27.668

1.106

28.536

-41,9

7,5

-3,0

Rodoviário

286

398

5.380

222

6.100

-28,1

28,8

-11,8

Urbano

903

1.648

22.288

884

22.436

-45,2

2,1

-0,7

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

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

267,0

269,8

247,3

288,5

227,5

170,5

2.945,0

Fonte: Renavam/Denatran.											
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Expectativas e otimismo

Lideranças do setor automotivo destacam o que esperam da
economia brasileira em 2020

O
20

ano de 2020 se apresenta
de forma desafiadora aos
brasileiros. Após uma se-

negativas e de pessimismo quanto

que compõem o cenário nacional

à recuperação econômica do país,

(lideranças da indústria, governo e

o Brasil inicia o ano com expec-

população como um todo). O am-

quência relevante de temporadas

tativa positiva de diversos entes

biente carregado da política ainda
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2019 e 2020, respectivamente. O
crescimento, se confirmado, será
muito próximo do índice positivo
de 1,1% obtido tanto em 2018 quanto em 2017. É preciso considerar,
no entanto, que a alta se dá sobre
bases mais elevadas. Além disso, o
resultado significaria três anos seguidos de recuperação, após duas
temporadas em que o PIB brasileiro caiu cerca de 3% ao ano (3,3% em
2016 e 3,5% em 2015).

freepik.com

Para Dan Ioschpe, presidente do
Sindipeças (Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para
Veículos Automotores), é possível
projetar crescimento para 2020 no
setor em todos os seus segmentos.

afeta o cenário econômico (e não
teria como ser diferente), mas os
brasileiros projetam melhorias
apoiadas, desta vez, por bases
mais sólidas e não por incentivos
pontuais e segmentados.
Ainda à espera dos dados oficiais,
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, afirmou em janeiro que
acreditava em altas de 1,2% e 2,5%
no Produto Interno Bruto (PIB) de

“As expectativas do
Sindipeças
para 2020 são
de mais um
bom ano para
o setor de
autopeças.
Nossas projeções indicam
Dan Ioschpe
faturamento
de cerca de
R$ 148,5 bilhões, 3% a mais que em
2019. Deve-se registrar crescimento nas vendas para montadoras,
intrassetoriais (um fabricante de
autopeças vendendo para outro),
para o mercado de reposição e
também nas exportações. Na economia em geral, esperamos aceleração do crescimento, o que será
muito importante para toda a nossa
atividade”, afirmou.
O resultado positivo de 2020 vem
na esteira dos números de 2019,
quando a indústria brasileira de autopeças obteve crescimento pelo

terceiro ano consecutivo, após a
severa crise econômica de 2014 a
2016. “Segundo nossas estimativas,
a indústria brasileira de autopeças
obteve faturamento nominal de
R$ 144,1 bilhões [em 2019], 5,1%
maior que o de 2018. Os investimentos somaram R$ 2 bilhões, valor semelhante ao do ano anterior.
Já no caso das exportações, que
atingiram US$ 7,2 bilhões, houve
um recuo de 9% em relação a 2018,
devido aos problemas que atingiram a Argentina, principal parceiro
comercial do Brasil no setor automotivo”, complementa.
Ainda em 2019, o Sindipeças revisou sua série histórica de estimativas de faturamento da indústria de autopeças, utilizando
nova metodologia. Com isso, os
dados de anos anteriores foram
recalculados em razão das alterações dos números.
O que preocupa os líderes do setor
são os gaps, isto é, um descompasso, ainda registrados no mercado.
Para Rodrigo Carneiro, presidente
da Andap (Associação Nacional
dos Distribuidores de Autopeças),
o principal desafio está relacionado
à tecnologia empregada em muitos
negócios do setor.

Rodrigo Carneiro

“Entre os desafios do mercado é o gap
que existe
entre o desenvolvimento tecnológico
da produção
e a tecnologia
de gestão no
restante do
trade market.
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O mundo está no pós-digital e, em
muitas áreas, estamos no analógico. Vamos continuar promovendo
palestras que destacam esse assunto tão importante”, afirmou o
presidente, que ressaltou a importância da união entre os associados em 2020.
“Os associados da Andap devem
estar cada vez mais unidos para
conquistarmos melhorias que irão
impactar toda a cadeia do aftermarket. Temos importantes desafios pela frente, como a aprovação
da inspeção veicular, a reversão da
portaria que permite às seguradoras comercializar peças usadas de
veículos sinistrados e o problemático modelo de substituição tributária que onera o caixa das empresas.
A mudança desse cenário depende
primordialmente dos nossos esforços e união”, completou.
Alcides Acerbi Neto, presidente do
Sindicato do Comércio Atacadista,
I m p o r t a d o r, E x p o r t a d o r e
Distribuidor de Peças, Rolamentos,
Acessórios e Componentes para
Indústria e para Veículos no Estado
de São Paulo (Sicap), destacou o
importante papel das reformas nos
resultados econômicos brasileiros.
“Temos como
base o crescimento da frota circulante
atrelado às
melhoras dos
indicadores
da nossa economia e projetos em anAlcides Acerbi Neto
damento no
governo para
reformas tributária e administrati-
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va, além de várias PECs que visam
o crescimento econômico e social.
Os reflexos da inflação baixa e da
redução dos juros já começam a ser
percebidos, trazendo maior investimento no mercado, com abertura
ou modernização de novas unidades, recomposição dos estoques
e financiamento das operações”,
afirma Neto.
“A reforma trabalhista e previdenciária junto com a queda no desemprego tem contribuído com
o aumento no consumo em geral,
refletindo positivamente na economia. Esperamos ainda que, com
a aprovação da reforma tributária,
com simplificação na apuração e redução da carga, com o fim da guerra
fiscal e a segurança jurídica necessária a todos, tenhamos resultados
melhores e de longo prazo. [...] A
melhora do mercado também tem
despertado o interesse de ‘fundos
de investimentos’ na aquisição de
empresas de autopeças, bem como
fusões e/ou aquisições no nosso setor, que deverão se intensificar nos
próximos anos. Então, levando-se
em conta o momento que vivemos
e as perspectivas de melhorias a
curto e médio prazos, confirmamos
nossas expectativas de crescimento para 2020”, completa.
A sensação geral de otimismo, no
entanto, contempla também a cautela com os resultados de 2020, já
que em anos anteriores o brasileiro
se frustrou com o que pareciam ser
cenários de ampla recuperação.
Para Francisco Wagner De La Tôrre,
presidente do Sincopeças-SP
(Sindicato do Comércio Varejista
de Peças e Acessórios para
Veículos no Estado de São Paulo)

e vice-presidente da Fecomercio-SP (Federação do Comércio do
Estado de São Paulo), é possível
ser otimista com 2020 graças aos
números que se apresentaram no
final de 2019.
“Assuntos
importantes
que estavam
refreando a
intenção dos
investidores,
empresários
e consumidores em
sua predisFrancisco Wagner
posição para
De La Tôrre
consumir foram aprovados, principalmente
a Reforma da Previdência, e isso
trouxe ânimo e confiança, o que
nos leva a crer que teremos em
2020 um ano melhor”, completa
De La Tôrre, que falou também sobre as expectativas do setor para
a temporada.
“Para este ano trabalhamos com
expectativa de crescimento de 6%
para o comércio varejista de autopeças, que já é um número significativo. Um dos fatores para isso é
o grande crescimento de venda de
automóveis zero km neste ano, que
trará impacto muito positivo para
o nosso setor, haja vista que, para
cada automóvel zero km vendido,
ocorre o giro de três a quatro automóveis usados e isso sempre cria
demanda na reposição de peças e
serviços. [...] Outro aspecto a considerar são as novidades tecnológicas. As lojas de autopeças devem
ficar atentas e utilizar intensamente
a tecnologia, não somente na gestão do negócio, mas na comunicação com clientes e fornecedores
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Para Antonio Fiola, presidente
do Sindirepa-SP (Sindicato da
Indústria de Reparação de Veículos
e Acessórios do Estado de São
Paulo) e Sindirepa Nacional, o ano
de 2020, de fato, reserva importantes desafios e expectativas para o
setor automotivo.

Antonio Fiola

“Existem
muitas coisas
importantes,
como a implantação da
inspeção técnica veicular,
por exemplo,
que traria
demanda de
serviço para

as oficinas e mais oportunidades
de crédito a condições favoráveis.
Também que a economia apresente melhora e que o programa Rota
45 para promover capacitação seja
estabelecido e que seja expandido
para as oficinas”, afirmou.
“As vendas de veículos novos no
Brasil tiveram uma recuperação,
o que indica que o setor volta a
se movimentar. A frota de veículos envelhecida também é outro
ponto relevante, já que, à medida que mais veículos usados com
mais idade trafegam pelas ruas e
avenidas do país, vai precisar de
manutenção, seja para fazer revisão preventiva ou mesmo quando
os carros param de funcionar. Isso
gera demanda para as oficinas e
movimenta toda a cadeia (varejos,
distribuidores e fabricantes)”, completou Fiola.

Outra expectativa que já vem sendo abordada há alguns anos no
Brasil é a ampliação da frota de
veículos elétricos. Para Fiola, entretanto, esse modelo de veículo
ainda não deve registrar ampla
proliferação no mercado brasileiro
em 2020.
“Acreditamos que no Brasil o que
vai prevalecer são os híbridos porque temos o etanol que é uma
energia limpa. Mas isso acontecerá
gradativamente. Contudo, precisamos considerar essas tecnologias.
Existem muitas coisas relacionadas
aos veículos híbridos e elétricos
que vão impactar a forma de reparar, não só porque são tecnologias
e sistemas diferentes, mas porque
o reparador vai precisar ter cuidado
para mexer nesses carros que possuem eletricidade e o manuseio
exige atenção e equipamentos para

freepik.com

porque o futuro do mercado de
reposição passa pela necessidade
de ampliar a interface com o consumidor final”, completou.
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Vale a atenção, ainda, às eleições
municipais que ocorrerão em outubro. Longe do impacto do pleito
nacional, a disputa pode representar importantes movimentações no
cenário regional, influenciando diretamente o ambiente político dos
próximos anos.
No âmbito internacional, o conflito entre Estados
Unidos e Irã (ainda)
não tomou maiores proporções,
mas qualquer movimento bélico no
Oriente Médio poderá desestabilizar
o preço do petróleo
e influenciar de forma determinante a
economia de diversos países, inclusive o Brasil. A guerra comercial entre
norte-americanos e
chineses também
deverá registrar
novos capítulos em
2020, deixando diversos países em
compasso de espera
quanto à manutenção do crescimento
econômico da China.

Foi a China, inclusive, que deu
início ao fator que mais pode gerar impacto imediato em economias de todo o mundo. O surto de
coronavírus, que infectou milhares e matou centenas de chineses
até o momento, gera preocupação devido à facilidade com que
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se alastra por um grupo cada vez
maior de indivíduos.
Além disso, diante dos receios
quanto ao contágio pela doença, a
China praticamente parou durante vários dias. O impacto para a
economia global certamente será
relevante, mas ainda é cedo para
dimensionar o quanto essa paralisação chinesa gerará prejuízos aos

Até o momento em que esta
e d i ç ã o d a r e v i s t a Mercado

Automotivo era concluída, o
coronavírus já havia infectado
cerca de 18 mil pessoas em 25
países, distribuídos em quatro
continentes. O Brasil, até então,
não confirmou nenhum caso. E a
“boa notícia” é que o coronavírus é menos letal que doenças
recentes que geraram preocupações
semelhantes.
Ainda que os cenários nacional e
internacional sejam
freepik.com

isolamento, pois estamos falando
de alta tensão”, analisou.

pontuados

também com incertezas, o ano de
2020 permite um
ambiente de otimismo, de modo
geral. Resta saber
se as projeções
positivas serão
mantidas ao longo
do ano, diante de
flutuações naturais
da economia nacional e também
em nível global.

demais países (e à própria China).
Fato é que os chineses voltaram
suas atenções inteiramente ao
combate ao surto, uma atitude
compreensível diante do gigantesco quórum populacional do país.
Assim, a guerra comercial com os
Estados Unidos ficou, ao menos por
enquanto, em segundo plano.

Além disso, resta torcer para
que o surto de coronavírus não
ganhe projeções ainda maiores,
de modo que a economia e a sociedade chinesas possam se estruturar novamente do relevante
baque sentido logo no início do
ano. Não será fácil, mas é possível, sim, ser otimista.

Pesquisa (PCCV - Junho 2019)

Pesquisa Conjuntural do Comércio
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.
Faturamento
real*

Jun19/Jun18
(%)

acumulado no
ano (%)

acumulado
12 meses (%)

Autopeças e acessórios

1.292.204

8,9

12,1

9,3

Concessionárias de veículos

6.672.493

6,5

4,9

4,6

432.946

5,8

9,1

7,6

Atividade
Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral
Marília

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

2.789.814

6,1

4,8

4,9

Autopeças e acessórios

69.164

-2,8

18,7

10,5

Concessionárias de veículos

472.987

22,2

9,5

5,7

Autopeças e acessórios

43.842

32,8

23,0

17,0

Concessionárias de veículos

60.025

3,8

6,1

6,2

Autopeças e acessórios

45.106

15,1

19,8

15,5

Concessionárias de veículos

179.423

3,2

2,3

3,9

Autopeças e acessórios

57.914

5,5

8,1

6,1

Concessionárias de veículos

192.135

8,6

0,8

0,6

Autopeças e acessórios

155.902

21,0

19,2

14,3

Concessionárias de veículos

797.239

6,1

7,0

6,7

Autopeças e acessórios

62.505

13,7

14,6

10,6

Concessionárias de veículos

140.546

8,0

9,2

7,0

Autopeças e acessórios

60.420

31,3

29,6

22,4

Concessionárias de veículos

246.525

-0,4

2,8

1,9

Autopeças e acessórios

48.956

11,1

10,3

7,0

Concessionárias de veículos

219.208

6,6

1,1

1,6

Autopeças e acessórios

58.816

3,6

9,2

7,1

Concessionárias de veículos

84.960

2,8

12,5

10,7

Autopeças e acessórios

18.123

-13,5

6,7

11,0

Concessionárias de veículos

192.784

13,3

2,1

3,6

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

12.682

1,6

4,1

1,8

Concessionárias de veículos

73.119

7,1

0,5

2,1

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

102.021

-0,4

2,0

1,8

Concessionárias de veículos

404.261

6,1

5,5

5,9

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

39.333

7,7

5,6

5,2

Concessionárias de veículos

195.495

8,0

7,6

6,0

Autopeças e acessórios

47.882

18,3

20,9

15,5

Concessionárias de veículos

309.205

0,8

4,6

3,4

Autopeças e acessórios

36.593

3,0

5,5

7,4

Concessionárias de veículos

314.766

-0,4

-0,1

-0,2

Osasco

Sorocaba
Taubaté

* A preços de junho/2019 – valores em R$ mil
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Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação dos meses anteriores no ano atual

abr-18

mai-18

jun-18

abr-19

mai-19

jun-19

652.363.996

603.431.515

624.944.858

727.950.992

752.712.504

680.607.572

3.521.618.243

3.340.981.733

3.300.377.522

3.647.923.515

3.804.670.778

3.514.419.869

222.243.604

206.384.856

215.581.421

234.475.809

246.602.104

228.033.991

1.446.561.729

1.407.728.075

1.385.055.383

1.524.518.815

1.580.636.827

1.469.402.328

33.764.388

29.395.630

37.484.182

39.905.293

42.345.490

36.429.089

236.664.651

211.246.435

203.912.507

258.893.752

266.442.528

249.123.320

16.747.723

16.902.813

17.388.160

20.466.815

22.177.756

23.091.501

30.982.885

31.267.452

30.453.396

30.299.764

35.244.211

31.615.446

21.515.121

22.353.626

20.649.254

28.755.909

30.929.948

23.757.279

91.700.772

91.122.611

91.582.360

96.678.267

98.665.806

94.502.760

31.390.191

29.121.473

28.901.634

34.880.782

34.645.666

30.503.301

108.693.248

95.859.046

93.152.951

101.889.598

107.416.391

101.198.277

74.627.252

67.589.138

67.849.368

90.729.895

93.794.525

82.113.955

420.505.873

377.216.184

395.872.099

436.363.156

465.095.125

419.908.133

30.153.253

28.949.062

28.737.609

34.276.729

39.190.376

32.921.445

77.195.205

66.424.063

68.541.404

78.468.975

85.409.622

74.026.135

25.239.784

23.626.414

24.239.527

32.684.375

33.572.786

31.823.322

132.387.513

135.842.287

130.391.838

130.613.999

143.138.347

129.845.584

24.061.551

22.123.994

23.199.294

27.555.420

28.136.669

25.785.074

121.107.086

114.449.257

108.357.662

126.206.618

124.630.214

115.457.248

28.785.511

25.767.305

29.902.385

33.964.680

33.087.832

30.978.668

42.328.895

44.347.858

43.541.464

46.865.858

44.879.762

44.748.711

15.755.556

10.926.185

11.030.051

14.807.947

12.606.223

9.545.567

106.712.152

89.149.936

89.590.541

105.994.753

106.725.664

101.539.999

7.150.836

6.963.609

6.572.941

6.639.033

7.493.763

6.679.612

37.843.958

38.720.058

35.945.834

37.135.726

42.569.556

38.511.748

56.317.951

52.865.396

53.938.904

57.276.090

58.073.831

53.734.929

223.778.555

214.486.010

200.710.419

226.958.861

234.872.588

212.925.267

23.163.122

20.103.194

19.228.513

23.137.340

21.882.155

20.716.541

98.203.710

96.212.706

95.309.088

101.705.654

106.662.415

102.967.543

22.624.208

21.588.223

21.310.180

27.554.804

26.875.535

25.219.703

167.676.681

157.529.188

161.513.913

169.541.990

176.745.968

162.859.144

19.995.901

17.566.407

18.719.982

20.840.070

21.297.847

19.273.596

179.275.327

169.380.567

166.446.665

175.787.728

185.535.754

165.788.226

Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral
Marília
Osasco
Presidente
Prudente
Ribeirão
Preto
São José do
Rio Preto
Sorocaba
Taubaté
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Eventos - Automechanika Shanghai

Automechanika Shanghai 2019
quebra recordes e anuncia o futuro
Por Jarbas Ávila

A

15ª edição da Automechanika Shanghai, que
aconteceu de 3 a 6 de dezembro no National
Exhibition and Convention Center em
Shanghai, China, continua a comemorar recordes de
participação e audiência.

ocorrendo paulatinamente no mundo todo, tornou-se
o “divisor de águas” entre as tecnologias dos motores
e dos usos do automóvel do passado com as inovações tecnológicas e necessidades da mobilidade
urbana do presente.

Os visitantes atingiram a marca de 159.728 profissionais, crescimento de 6,10%, enquanto os expositores
cresceram 5,12%, contando 6.590 empresas que se
apresentaram num grandioso espaço de 350.000 m².

O “amanhã” da eletromobilidade, das novas tecnologias dos veículos inteligentes, a conectividade dos
automóveis, os serviços de mobilidade, os sistemas
rodoviários inteligentes e os mais novos e leves materiais apresentados na Automechanika Shanghai 2019 foi
trazido para o “hoje”! E com um detalhe: sem direito
a saudosismos ou retrocessos. O futuro já chegou. E
chegou muito antes do esperado!

Os números por si só impressionam. Mas o que ficou
gravado nas mentes de todos os participantes, foi que
esta edição, confirmando as tendências do que já vinha
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E isso só foi possível porque foi comandado pela incessante necessidade do novo, do mais moderno, do
mais seguro, do mais rápido, do mais econômico, do
mais barato, do mais leve, enfim das necessidades do
homem do amanhã.
E, entenda do amanhã como sendo do “amanhã cedo”!,
pois à tarde ... bem ... poderá já ser “tarde demais”!
A incansável vontade de sonhar do homem o levou à
insaciável vontade de criar, recriar e transformar e a
voltar a sonhar, num looping sem fim e cada vez mais
veloz. E na era das novas e modernas tecnologias, sonhar é praticamente “poder criar”.
Como curiosidade podemos ver que está cada vez mais
difícil encontrar alguma coisa que, de pronto, podemos
afirmar: “Isso é impossível”. O que é impossível para
você? Hoje? Porque amanhã pode não ser mais!
O modo de vida do homem contemporâneo mudou. E
continuará mudando rapidamente.

O carro, objeto do desejo de muitos, já não atrai
mais os jovens como “antigamente” (leia-se, menos
de 30 anos atrás)! Hoje, a mobilidade é a palavra
de ordem. E com ela novos “sonhos” acontecem. E
o looping se realimenta.
As mudanças nos tiram da nossa “zona de conforto”,
mas, por outro lado, nos induzem a sonhar, a criar, a
desenvolver e a crescer.
Ainda bem que sempre teremos um “palco maravilhoso” onde apresentar nossos sonhos e nossas criações.
E eu e todos os mais de 160.000 mil visitantes do
mundo todo esperamos poder ver e aplaudir todos “os seus sonhos e suas criações” na próxima
Automechanika Shanghai, que acontecerá de 2 a 5
de dezembro de 2020.
Até lá!
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Jerônimo Mendes

A ousadia faz a diferença

I

magine que você foi contratado para fazer parte
da equipe de vendas de uma grande empresa e
aos poucos vai tentando colocar em prática algumas ideias que há muito tempo estão engavetadas na
mente à espera de uma oportunidade para torná-lo
reconhecido no mercado de trabalho.
Todos os dias, religiosamente, você chega cedo, cumprimenta os colegas com sorriso nos lábios, prepara
a agenda de trabalho, revê suas metas e, pelo fato
de ter um propósito de vida muito claro, não há nada
que possa quebrar a sua expressão de otimismo e de
esperança com relação ao novo emprego, afinal, você
sabe o quanto lutou para conquistar essa vaga e tem
noção de quantos profissionais dariam tudo para estar
ali no seu lugar.
Depois de algum tempo você percebe que as coisas
não são tão simples assim e, apesar do seu esforço e
dedicação, o ambiente de trabalho está sempre carregado, o chefe não é nada amistoso e os colegas de área
parecem pouco dispostos a lhe conceder uma chance
de apresentar suas ideias.
Aos poucos você percebe que, embora se trate de uma
corporação respeitada, os problemas são comuns, portanto, a recomendação das pessoas que simpatizam
com o seu jeito de ser é que você aja com cautela e
procure entender a cultura da organização enquanto a
oportunidade e o reconhecimento não chegam.
Por essas e outras razões, quanto mais você absorver o
clima organizacional, mais chances terá de apresentar
a ideia certa, no momento certo, para a pessoa certa,
entretanto, é necessário manter o foco e a determinação naquilo que você pretende, ainda que isso lhe
custe a antipatia alheia.
Com tanta experiência acumulada e uma vontade incontrolável de fazer a diferença, você sente que tem
condições de contribuir mais, porém fica dividido entre
a recomendação dos colegas para se conter e o desejo
de entrar na sala do chefe a fim de mostrar o quanto
suas ideias podem transformar a empresa numa usina
de negócios lucrativos.
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Uau! Você chega a sonhar com isso.
Naturalmente, em função de tudo que você viu e ouviu,
o ambiente de trabalho demonstra ser um celeiro de
oportunidades e de mudanças na forma de realizar as
tarefas e conduzir os negócios. Com um pouco de ousadia, sorte e discernimento, você acredita que pode
se destacar no meio daquela turma de acomodados
embora suas ideias sejam ofuscadas a todo instante
pela incerteza da reação alheia. O que vão pensar os
companheiros de trabalho que estão ali há anos? O
que vai dizer o chefe?
Se tudo isso lhe parece familiar, não se desespere.
Você faz parte de uma tropa de elite muito invejada
nas organizações: a dos sonhadores. Existem outras
igualmente rotuladas que têm tudo a ver com o seu
jeito de pensar e agir, a dos otimistas e a dos realizadores, portanto, você não está sozinho.
A questão central é:
•Ser diferente, mais ousado e participativo vai contribuir para o seu desenvolvimento profissional?
Outras não menos importantes são:
•Como ser mais participativo sem parecer bajulador,
atrevido ou prepotente?
•Até que ponto suas ideias são interessantes e valiosas
para solucionar os problemas da empresa?
•Tomar a iniciativa fará alguma diferença nas decisões
do líder?
•Qual é o momento mais adequado para expor suas
ideias: uma reunião de trabalho ou uma conversa particular com o chefe?
Acredite, não existe uma fórmula ideal para torná-lo
mais participativo e reconhecido na empresa, mas as
empresas estão desesperadamente correndo atrás de
novas ideias. Cada profissional tem uma história de
vida, um estilo, uma formação, um jeito de ser e de
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As empresas anseiam por profissionais que cultivam
o hábito de fazer bem mais do que aquilo para o qual
estão sendo pagos. Pessoas com elevado nível de
iniciativa, dedicação e ousadia serão sempre olhadas
com mais atenção. Você conhece algum profissional
que tenha sido promovido graças ao seu alto nível de
pessimismo e falta de iniciativa?
Em qualquer profissão, é melhor se destacar pelo excesso de iniciativa do que pela falta dela, entretanto,
para se obter sucesso na proposição de uma ideia e
evitar dissabores, alguns pontos devem ser levados
em consideração.
Confira a seguir as dicas que poderão levá-lo a uma
boa posição de destaque no ambiente de trabalho.
CHECK LIST DA BOA IDEIA
Dicas para ampliar o seu nível de confiança e de participação na solução de problemas relacionados ao
ambiente de trabalho
•Antes de apresentar uma ideia, estude-a com profundidade, avalie os prós e os contras e certifique-se de
que a mesma é aplicável na empresa;
•Demonstre conhecimento sobre o assunto; isso gera
confiança, uma virtude indispensável para quem se
propõe a “dar a cara para bater”;
•Não existe ideia perfeita nem ideia completamente
descartável, entretanto, seja original, simples e criativo; tome cuidado para não reapresentar uma ideia
que não é sua;
•Reflita sobre as questões que favorecem a aceitação
de novas ideias: reduz custos? É inovadora? Aumenta
o faturamento? Traz resultados em curto prazo?
•Esteja aberto a críticas, contribuições e mudanças na
concepção original, caso contrário, é provável que a ideia
continue armazenada na sua mente por muito tempo.

O mundo é repleto de profissionais que não fazem
nada além do que lhe mandam e outros que fazem
somente aquilo que lhe mandam, portanto, ter iniciativa e demonstrar interesse é ser diferente. E com
bom senso, “ser, pensar e agir diferente” são requisitos
essenciais para quem quer se destacar no ambiente
de trabalho e conquistar definitivamente a confiança
daqueles que esperam muito mais do que você imagina ser possível realizar.
Pensar bold, ou seja, pensar de maneira ousada, é
uma das dez competências do mundo do líder da 4ª
Revolução Industrial, segundo pesquisa realizada pela
revista Forbes.
Quando Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto
Sicupira criaram a Ambev, atual AB-Inbev, influenciados pelo Professor Vicente Falconi, a primeira ideia
foi tornar a Ambev a maior cervejaria do mundo.
Depois disso, todos nós sabemos o que aconteceu.
A ousadia prevaleceu.
A maioria dos grandes líderes empresariais pensaram de maneira ousada e se tornaram referência
como consequência da sua ambição criando produtos e serviços que beneficiam toda a humanidade.
Pensar bold e colocar a ousadia em prática requer
uma mudança radical na estrutura de pensamento,
não somente do líder, mas daqueles que pretendem
fazer a diferença no mundo.
Pense bold! Pense diferente! Seja ousado!
Divulgação

contribuir, portanto, as virtudes mais apropriadas
para isso são ousadia e bom senso. Lembre-se: nenhuma empresa contrata alguém simplesmente para
receber ordens.

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

Empreendedorismo: abri uma
empresa em sociedade.
E agora Erik Penna?

V

ocê sabia que a cada 10 segundos nasce um
microempreendedor individual-MEI no Brasil?
Pois é, acredite, esse indicador Serasa Experian

é realmente impactante. Para se ter uma ideia, no dia

A seguir, dou 4 dicas para auxiliar no crescimento e na
prosperidade de um negócio:
1 – Atribuições

30 de junho de 2019 o número de MEIs já totalizavam
8.551.177 em nosso país.
Recentemente, recebi um convite de um programa de
televisão para dar algumas dicas para um empreendedor que abriu um comércio de salgados em sociedade no Rio de Janeiro e já enfrenta alguns problemas
típicos de uma sociedade. Inclusive, começou a faltar
salgados no balcão.
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Quem tem sócio, tem patrão. Parece engraçado, mas
vale a pena refletir sobre essa expressão do mundo
empreendedor. É que quando você é sozinho, único
dono, você decide e pronto. Agora, quando você tem
sócios, é preciso escutar a outra parte e, somente após
um consenso, tomar a decisão.
A dica é definir as funções e descrever as atribuições
que cada um tem no negócio. Assim, você reduz os
desentendimentos e evita aquela briga comum, de
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2 – Terceirização
Você já está no limite de produção e ainda faltam produtos para ofertar aos clientes que reclamam que vão
até a loja e os mesmos já acabaram? Nesse caso, a terceirização pode ser um caminho a seguir. Terceirização
do trabalho é quando uma empresa contrata outra para
a prestação de um determinado serviço.
Vale a pena fazer uma rigorosa seleção de um fornecedor que consiga produzir e entregar os produtos com
a mesma qualidade que você habitualmente faz. Daí,
é só colocar para vender.
Dessa forma, você evita a falta de produtos/perda de
cliente e aumenta o faturamento do seu negócio sem
ter que, necessariamente, produzir mais.
É tão difícil para várias empresas ter o cliente na sua
porta, então não podem deixá-los ter uma experiência
negativa com a falta de produto.
Talvez, comprando o produto pronto, o lucro venha
a ser um pouco menor em cada unidade. O segredo,
então, é apostar na venda complementar.
3 – Venda complementar
Já reparou como um produto sempre combina com outro? Por exemplo: quando vamos comprar um sapato o
vendedor também oferece a meia; quando compramos
um celular, o atendente oferece a capinha, correto?
Pois é, você pode fazer o mesmo: o cliente comprou
um salgado, por exemplo; ofereça a bebida, a sobremesa, ou seja, dê mais opções para o mesmo cliente.
Várias lanchonetes crescem quando ampliam o mix,
aumentam a variedade e criam combos de produtos.
Lembre-se que a maioria das pessoas é visual. Para ser
exato, 53% das pessoas são visuais, ou seja, primeiro
a gente “come com os olhos”. Boas fotos no seu menu
e na fachada do seu negócio despertam o interesse e
ajudam a vender mais itens para um mesmo cliente.

Inclusive, você pode fazer parcerias com aplicativos
de entrega que podem levar o produto onde o cliente
desejar, otimizando as vendas e atendendo cada vez
mais longe.
4 – Atendimento como diferencial
Antes de vender é preciso atender com excelência.
Faça do atendimento um diferencial do seu negócio.
A competição está cada vez mais acirrada, ainda mais
com o aumento da abertura de microempreendedores
a cada segundo, conforme citei no início deste artigo.
Neste caso, uma dica para se diferenciar dos concorrentes é o atendimento. Seguem duas sugestões abaixo:
a) Treine sua equipe para atuar com empatia e cordialidade. Deixe claro a todos os funcionários qual o comportamento desejado pela empresa, como um ensaio/
script (passo a passo) para um ótimo atendimento.
b) Avalie seu pessoal. Deixe o cliente dizer o que ele
está achando da sua empresa e do atendimento. Por
exemplo: outro dia, fui numa lanchonete e logo na entrada havia um banner escrito: “Avalie nosso atendimento, envie a sua nota pelo celular”. E, através do
WhatsApp (forma gratuita), os clientes apontam o que
eles gostam e o que precisa ser melhorado. É como
se fosse uma consultoria grátis, onde o cliente ajuda
a melhorar e crescer ainda mais o empreendimento.
Pense nisso. Sucesso e ótimos negócios!

Erik Penna é palestrante
motivacional, especialista
em vendas com qualificação
internacional, consultor e autor
dos livros “A Divertida Arte de
Vender”, “Motivação Nota 10”,
“21 Soluções para Potencializar
seu Negócio” e “Atendimento
Mágico – Como Encantar e
Surpreender Clientes”.
Saiba mais sobre motivação
e vendas em:
www.erikpenna.com.br

Davi Rodrigues

um achar que trabalha mais do que o outro, e torna a
administração mais ágil e conciliadora.
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Sebrae

Cinco dicas para deixar o seu
negócio mais sustentável

A

sustentabilidade vem conquistando espaço e
ganhando relevância para os pequenos negócios. Entre os principais benefícios, os empreendedores citam a redução de custos. Por conta da
melhor gestão ambiental, a empresa se valoriza diante
do poder público e da sociedade, aumenta a chance
de fechar contratos com grandes corporações, entre
outros fatores.
A sustentabilidade aplicada nos pequenos negócios
pode minimizar impactos e possibilitar o desenvolvimento de atividades lucrativas com alto valor social e
a utilização dos recursos naturais de maneira racional.
Independentemente do porte e da área de atuação, é
possível crescer e obter lucro preservando o meio ambiente. Pensando nisso, preparamos cinco dicas para
você tornar o seu negócio mais sustentável.
1. Planejamento estratégico
Procure saber quais são os aspectos de sustentabilidade mais importantes no seu segmento. Por exemplo:
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•

Utiliza muita energia ou água?

•

Onde estão os desperdícios?

•

As matérias-primas para fabricação ou prestação
de serviços são poluentes?

•

Existem alternativas para produzir com menor impacto e de maneira mais econômica?

Algumas ações têm impacto direto nas vendas. Por
isso, promova melhorias no espaço físico. Instalações
de janelas amplas e lâmpadas mais eficientes ajudam
a economizar energia. Confira permanentemente sua
produção. Veja se é possível executar seu produto
com a mesma qualidade utilizando menos materiais.
Procure saber onde é viável reduzir os desperdícios.
2. Gestão ambiental
Trabalhe para reduzir ou eliminar todos os tipos de poluição causados pela sua empresa. Controle os impactos de suas atividades, de seus produtos ou serviços.
Algumas ações para diminuir os danos ambientais são:
•

Reduzir a poluição visual e sonora: atenção quanto ao excesso de cartazes, propagandas, outdoors
e placas. Além disso, é importante ficar atento à
música muito alta ou a ruídos de equipamentos.
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•

Acúmulo de resíduos no meio ambiente: lixo na
calçada, óleo de cozinha despejado de forma irregular, esgotos a céu aberto.

•

Economia circular: saiba todas as etapas do processo de fabricação do seu produto/serviço. Verifique
onde poderá reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar
materiais e energia. Por exemplo: economizar papel
nas impressões, dando preferência ao meio digital.

•

Matéria-prima confiável: veja o histórico do seu fornecedor. O insumo vem de fonte renovável, de baixo
impacto ambiental e com mão de obra responsável?

Para saber mais, acesse a cartilha “Gestão sustentável
nas empresas” [no portal do Sebrae]. Entenda como
usar esse conceito a favor dos negócios e contribuir
para um mundo mais limpo.
3. Uso eficiente da água
Fique atento a vazamentos e desperdícios no dia a dia
da empresa. Instale novas tecnologias, como arejadores nas torneiras. Analise o modo de fabricação de seu
produto ou prestação de serviço para encontrar novas
formas de reduzir o consumo de água. Além disso:
•

Procure utilizar produtos de limpeza
biodegradáveis.

•

Antes de lavar o estabelecimento, use a vassoura
para retirar a sujeira pesada.

•

Reutilize a água para limpeza sempre que possível.

•

Faça campanhas estimulando a economia de água
por seus clientes e funcionários.

4. Gerenciamento de resíduos sólidos
Analise o método de fabricação de seu produto ou
prestação de serviço. Tente encontrar formas de reduzir
a geração de resíduos, como sobras. Muitas vezes, é
possível produzir mais gastando menos matéria-prima
e gerando menos resíduo.

Os produtos recicláveis podem ser encaminhados para
cooperativas de catadores. Os resíduos orgânicos podem ir para a compostagem. Os perigosos (pilha, baterias, óleos, pneus) podem ir para empresas especializadas. Outros tipos de resíduos podem ser vendidos
e gerar renda, como metais e óleo de cozinha. Além
disso, fique atento às regras da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/10.
5. Uso eficiente de energia
Economizar energia não é só desligar o interruptor ou
equipamentos, evitando desperdício. É um processo
que pode começar antes: no momento em que você
instala janelas amplas e deixa a luz do sol entrar ou
planeja a ventilação cruzada, por exemplo. Confira mais
dicas para o uso eficiente de energia.
•

Pinte as paredes com cores claras. Elas refletem
os raios solares e deixam o ambiente mais fresco.
Assim você gasta menos com ar-condicionado.

•

Instale equipamentos que consumam menos energia. Use aparelhos elétricos de maneira correta.

•

Limpe os filtros do ar-condicionado. A sujeira impede a livre circulação do ar e força o aparelho a
trabalhar mais.

•

Tenha cuidado com fios mal emendados, desencapados e mal isolados. Eles podem causar fuga
de energia e originar incêndios.

•

Troque lâmpadas comuns por lâmpadas fluorescentes ou de LED.

•

Desligue o computador quando não estiver em
uso. Evite as proteções de tela.

•

Estude a possibilidade de adotar energias alternativas no seu negócio, como solar fotovoltaica ou
eólica.

Artigo publicado no Portal Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Confira
mais em http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
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Cultura

Atenção plena no dia a dia

Livro propõe técnicas e procedimentos para o cotidiano,
com o objetivo de reduzir o estresse e a ansiedade

O

início do ano sempre reserva diversas promessas, dos mais variados estilos e dos mais distintos
graus de dificuldade. O principal desafio, no entanto, é
justamente seguir o que foi prometido ao longo do ano,
quando a rotina traz de volta as estresses e problemas
típicos da vida em grandes metrópoles atualmente.
Por esses e outros motivos, atualmente os especialistas
têm recomendado a adoção de pequenos desafios a
serem trabalhados ao longo do ano. Sai de cena a ideia
de uma lista com 10 promessas irreais e inalcançáveis
no início do ano. É preciso buscar algo que realmente
seja palpável e cujos resultados, de fato, gerem benefícios às pessoas.
Nesse sentido, chega às livrarias brasileiras uma obra
que orienta os leitores a avançar num objetivo que
pode simplesmente reduzir o estresse. Em “Atenção
Plena para Todos os Dias – Práticas simples e eficazes
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para reduzir o estresse” (Editora Sextante, 192 páginas,
R$ 35), os autores Elisha Goldstein e Bob Stahl apresentam de forma prática e didática o conceito de “atenção plena”, também conhecido como mindfulness.
A ideia da atenção plena está relacionada a um estado
mental que permite ao indivíduo uma maior tomada de
consciência de seus processos mentais e também de
suas ações. A partir das técnicas e exercícios sugeridos
no livro, os autores ressaltam que a atenção plena torna
o indivíduo mais capaz de perceber que pode escolher
em que prestar atenção e em como prestar atenção.
Parece óbvio, mas o conceito surge justamente em um
momento em que cresce no mundo inteiro as queixas
relativas à solidão, à depressão e também à ansiedade.
Ou seja, mesmo em um mundo cada vez mais conectado, as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas
e desorientadas.
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O livro contempla as principais práticas que integram o
Programa de Redução do Estresse Baseado na Atenção
Plena (MBSR, na sigla em inglês), que é o método
mais adotado atualmente no mundo. Dessa forma, os
autores ensinam formas simples de incluir no dia a
dia a ciência, a arte e a prática da atenção plena, de
modo a diminuir o sofrimento e obter mais equilíbrio
e tranquilidade.

prestamos atenção. Temos a opção de ficar acordados

Além disso, de acordo com os autores, a leitura permite
que o indivíduo aprenda práticas que o ajudarão, entre
outras coisas, a “desenvolver a paciência, identificar
dádivas na imperfeição, fazer as pazes com sua mente
e seu corpo, confiar em sua experiência, cultivar a autocompaixão, amar a si mesmo, meditar, libertar-se dos
pensamentos negativos e se sentir mais conectado”.

Um dos principais méritos do livro é justamente in-

“A maneira como prestamos atenção – e em quê – não
apenas afeta nossa vida como transforma nosso cérebro. Descobertas científicas demonstram repetidamente que as práticas do MBSR mudam a mente, o corpo
e a vida para melhor”, escrevem os autores no livro.
De acordo com eles, há provas de que as práticas do
MBSR fazem com que o sistema imunológico funcione
melhor sob estresse, aumentam a resiliência, reduzem
as dores crônicas, melhoram o bem-estar psicológico, e
aumentam naturalmente a empatia, a compaixão e autocompaixão. Não fosse o bastante, as técnicas podem
aliviar a ansiedade, prevenir recaídas na depressão e
na dependência de drogas, e melhorar a qualidade
de vida até mesmo daqueles que sofrem de alguma
doença crônica relacionada ao estresse.

e mergulhar por baixo dessas narrativas, quebrar a rotina, deixar estar e praticar a ‘gentileza plena’ – quatro
das práticas contidas no livro. E assim, em vez de ficar
presos a velhos padrões, podemos começar uma vida
de mais liberdade e novas possibilidades”, escrevem
os especialistas na obra.

centivar a prática das técnicas. Os autores ressaltam
que a comprovação científica e os relatos de pessoas
que obtiveram melhora a partir da atenção plena são
totalmente inúteis a menos que você a pratique.
“Podemos acompanhar blogs, ouvir podcasts ou ler
um livro atrás de outro, mas, enquanto não aplicarmos
as práticas, tudo isso será em vão. Pouca coisa muda
até que coloquemos as técnicas em uso. É só quando praticamos que o grande aprendizado acontece.
Constatamos que uma prática simples, como perceber
os sentidos, pode acalmar a mente agitada e nos devolver o equilíbrio. Ao praticar, notamos um aumento
da nossa autocompaixão, fator crucial na prevenção
de recaídas na depressão. Quando trazemos a atenção
plena para o dia a dia, simplesmente nos sentimos
mais felizes”, complementam.
Trata-se de um desafio ao longo dos dias porque você
naturalmente será testado e forçado a desistir. Afinal, a

“Há um ditado no MBSR: não importa o que você está
enfrentando, enquanto estiver vivendo e respirando,
haverá mais coisas certas do que erradas em você.
O problema é que, na maior parte do tempo, nossa
mente nos conta uma história diferente. Essa narrativa
interna insiste em apontar nossos erros, nos comparar
com outras pessoas e nos fazer acreditar que somos
piores nisso e naquilo. Essas narrativas costumam estar
na base do que provoca nosso sofrimento no dia a dia.
Um dos maiores benefícios da atenção plena é aprendermos que nossas histórias não nos definem, nem
mesmo aquelas que tentam nos dizer quem somos.
Ficamos cada vez melhores em reconhecer que temos a
chance de escolher em que prestamos atenção e como

mudança exercida pela atenção plena impacta a ordem
que então dominava sua vida em todos os aspectos.
Nesse sentido, os autores ressaltam a importância de
descobrir as motivações que o levaram a buscar a prática da atenção plena.
Uma das vantagens trazidas pelo livro é que os próprios autores sugerem técnicas e procedimentos para
acompanhar seu desenvolvimento ao longo da leitura.
Assim, fica mais fácil (e mais recompensador) correr
atrás do desafio proposto pelo livro: a atenção plena
no que realmente importa.
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Eventos - AMR 2020

Auto Maintenance & Repair Expo 2020

Crescendo com a participação internacional
Por Jarbas Ávila

E

m março começa a primavera em Beijing, China,
e será nessa agradável época do ano que acontecerá a já tradicional Auto Maintenance and
Repair Expo 2020.
A mostra, que acontecerá de 15 a 18, no Beijing’s
New China International Exhibition Centre, ocupará
uma área de 120.000 m², onde abrigará 1.300 expositores nacionais e internacionais vindos de mais de
70 países e regiões.
Estão sendo esperados mais de 60 mil profissionais visitantes do mundo todo, que acorrerão à feira para conhecer, discutir e negociar no imenso mercado asiático.
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Com enorme influência em toda a região e apoiada por
um mercado cada vez mais ávido por suprir as necessidades dos consumidores, tanto locais quanto internacionais, a AMR-2020 oferece a todos que a visitam uma
ampla gama de produtos e serviços voltados para a
manutenção e reparação de veículos – leves e pesados.
Toda a gama de produtos e serviços estará representada nesta exposição que, desde 2017, passou a ter
também a participação da Messe Frankfurt, que, reconhecendo o potencial do empreendimento, uniu forças
com a Traders-Link aumentando, com seu know-how
técnico e grande prestígio internacional, o potencial

w w w. re v i s t a m e rc a d o a u to m o t i vo. c o m . b r

aglutinador dos principais players do mercado automotivo mundial.

O imenso potencial do mercado chinês tem atraído a
atenção de diversos parceiros internacionais e este ano,
pela primeira vez, diversos grupos de compradores

Segundo estimativas dos organizadores da feira, nos
últimos anos o mercado de reposição se tornou uma
das principais fontes de lucro na cadeia de suprimentos automotiva.

vindos de Austrália, Bielorrússia, Cazaquistão, Kazan
(Rússia), Quirguistão, Malásia, Mongólia, Mianmar,
Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia e Uzbequistão
já confirmaram presença.

E, na próxima década, o valor de mercado do setor da
reposição automotiva global espera obter uma taxa
de crescimento anual de 3%, passando dos atuais 800
bilhões de euros para 1.200 bilhão de euros até 2030.
Em termos de propriedade de carro, o número de veículos nas estradas já atingiu 250 milhões naquele país,
segundo o relatório do Ministério de Segurança Pública
da República Popular da China. Até 2025, seu valor
de mercado deverá crescer 55% e, portanto, possui
infinitas oportunidades de negócios para o mercado
de reposição automotiva.

Novos mercados estão se abrindo e novos consumidores estão se apresentando e querendo conhecer o
que o mundo pode lhes oferecer.
Nós, da revista Mercado Automotivo, esperamos ver
você por lá!
mais informações em nosso site ou: www.amr-china,cn
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IQA

Setor da reparação
automotiva ganha
incentivo para
competitividade

Por Alexandre Xavier

U

m programa setorial de
longo prazo começa a ser
desenhado com o propósito
de fomentar a competitividade do mercado da reparação
automotiva, inicialmente, no
Estado de São Paulo. Trata-se
do Rota 45, cuja finalidade é
preparar, capacitar, qualificar
e certificar as oficinas de reparação mecânica de veículos e lojas de autopeças –
empresas cadastradas com a CNAE 45, em preparação
para as profundas mudanças do setor automotivo que já
estão em curso, sinalizadas pelo programa federal Rota
2030 e por legislações federais, como Lei da Liberdade
Econômica, nova legislação trabalhista, nova previdência social, desburocratização da máquina pública e, principalmente, o novo perfil de cliente com a conexão por
meios digitais. São mudanças significativas que certamente terão impacto direto no aftermarket automotivo.
O Rota 45 foi idealizado pelo Sindirepa-SP (Sindicato
da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios) e
pelo Sincopeças-SP (Sindicato do Comércio Varejista
de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos), em parceria com o IQA (Instituto da Qualidade Automotiva)
e o Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), além de contar, no momento, com
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o apoio da Automec Feiras e as consultorias do Cesvi
Brasil e do IAA (Instituto da Administração Automotiva).
Nesta parceria, o IQA, organismo acreditado pelo
Inmetro, oferece serviços de qualificação e certificação
que fomentam a melhoria contínua da qualidade de
cada empresa na medida em que ampliam o conhecimento em relação aos novos processos de gestão e
proporcionam condições de competitividade e maior
visibilidade pelo mercado.
O IQA, atento às mudanças do mercado e na vanguarda
dos processos da gestão da qualidade com foco na eficiência do negócio, entendeu o quão importante é esta
iniciativa para o setor. Todo o trabalho se inicia com o
diagnóstico sobre a situação da empresa, a partir do
qual o gestor da oficina mecânica de veículos ou loja de
autopeças recebe orientação sobre ações necessárias
para melhoria dos processos, indicadas para a qualificação ou a certificação da qualidade.
Assim, o Rota 45 representa a ampliação do trabalho de
incentivo à qualidade realizado no aftermarket por meio
do PIQ (Programa de Incentivo da Qualidade), dedicado
à certificação de oficinas, uma vez que agrega também
lojas de autopeças, que terão mais possibilidades de
serem certificadas com diversos benefícios, promovendo a qualidade de dois atores – oficinas e autopeças
– fundamentais da cadeia, que precisam trabalhar em
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sinergia e estar preparados para as novas tecnologias
automotivas e os avanços nos processos de gestão, a
fim de prover serviços de qualidade e com agilidade
para um mercado cada vez mais exigente e qualificado.

certificada, o gestor passa a ter o controle dos processos
com métodos de trabalho mais eficientes e colhe uma
série de resultados, como aumento da produtividade,
redução de custos e desperdícios, ampliação do fatura-

Uma empresa certificada tem todas as condições de
desenvolver negócios sustentáveis. Da mesma forma
que a oficina de reparação mecânica de veículos precisa
ter eficiência desde a recepção do cliente até a entrega
do veículo, o varejista de autopeças precisa investir na
melhoria contínua dos processos internos, do registro
de produtos ao atendimento no balcão, de modo que
possa entregar as autopeças corretas com a devida agilidade às oficinas para redução de erros nos processos
de reparação automotiva.
Esta é uma oportunidade para o empresário revisitar o
negócio com base nos pilares que sustentam um sistema
de gestão orientado para a qualidade. Com a empresa

mento e participação em licitações e tomadas de preço
de organizações públicas e privadas.
Do Estado de São Paulo para o Brasil. Esta é a expectativa para o Rota 45, cujo movimento de inclusão será
progressivo, de modo que microempresas de reparação
de veículos e varejistas de autopeças de todo o País
serão inseridas e preparadas para a competitividade
do setor automotivo, com reflexos positivos em toda
a cadeia de valor e sociedade, a partir da adequada
manutenção dos veículos em circulação.

Alexandre Xavier é superintendente do IQA – Instituto da Qualidade Automotiva

Flash

DPK REALIZARÁ PRÊMIO ALIANÇA EM MARÇO

N

o próximo dia 10 de março a DPK (distribuidora de autopeças que pertence ao Grupo DPaschoal) realizará a
17ª edição do Prêmio Aliança, com a presença de 50 fabricantes. O evento tem o objetivo de reconhecer os melhores
fornecedores do ano anterior e tem apresentado anualmente
temas que inspiram as empresas. Em 2020, a temática girará
em torno de esportes, inspirado nas Olimpíadas do Japão,
e falará sobre determinação, trabalho em grupo e foco nos
objetivos, o que se assemelha à visão da DPK.
Serão entregues os seguintes prêmios: Prêmio Excelência e
Qualidade em Capacitação Automotiva, Prêmio Qualidade
e Inovação e o Prêmio Aliança. O primeiro busca reconhecer
as fábricas que mais investiram em capacitação em reparos
automotivos. Já o segundo reconhece os parceiros, sempre
em busca da melhoria contínua dos serviços, e, por último

o Aliança que se divide em 5 categorias de acordo com alguns KPIs estipulados pela DPK. Por último, são revelados
os Destaques do Ano, reconhecendo os que mais se desenvolveram em comparação ao ano anterior. “Esse prêmio é
muito importante para que nós continuemos reconhecendo
a importância da nossa parceria e reafirmando ano a ano a
confiança e o compromisso que juntos empenhamos para
o desenvolvimento do mercado de reposição automotiva”,
afirma Armando Diniz Filho, diretor de Negócios da DPK.
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Flash

NAKATA ORIENTA SOBRE SINAIS QUE INDICAM
PROBLEMAS NA BOMBA DE ÓLEO

A

Nakata inicia o ano chamando a atenção para possíveis problemas na bomba de óleo. O componente é
fundamental para o desempenho adequado do motor do
veículo e, portanto, o motorista deve ficar atento aos sinais
manifestados pelo carro. “O mau funcionamento da bomba
de óleo pode até fundir o motor”, explica Jair Silva, gerente
de Qualidade e Serviços da Nakata.
De acordo com a marca, a luz de óleo piscando pode ser um
indício de comprometimento da bomba de óleo ou sintoma de desgaste em bronzinas de biela, buchas ou mancal.
Para que ocorra o diagnóstico, Silva orienta levar o veículo a
uma oficina de confiança para testar a pressão da bomba e
identificar a causa. Não há uma quilometragem média que
indique o momento da troca da bomba de óleo. No entanto,
é recomendável substituir a bomba quando se repara peças
internas do motor. “Ocorrendo a troca da bomba de óleo será

necessário também checar os componentes do motor,
verificar folgas e o tubo de sucção de óleo, conhecido
como pescador. Ele pode estar obstruído e sua tela danificada”, ressalta Silva.

ARTEB TIRA DÚVIDAS SOBRE DRL E FAROL BAIXO
EM VIAGENS DIURNAS NAS RODOVIAS

A

chamada DRL (em português, Lanterna de Rodagem
Diurna) tem ampliado seu espaço na indústria automotiva brasileira, principalmente devido à Resolução 667
do Contran que, entre outras coisas, determina sua obrigatoriedade para novos projetos de veículos, produzidos a partir
de 2021. Para os demais veículos, segue a determinação de
uso diurno dos faróis baixos em túneis e rodovias apenas.
“Os faróis baixos, quando acesos, promovem contraste, ou
seja, distinção entre os dois pontos luminosos e o contorno
do veículo. Sem este recurso o veículo pode ser confundido
com o ambiente, tornando-se pouco perceptível aos observadores e, consequentemente, desencadeando colisões
frontais e atropelamentos”, afirma Carlos Moura, Coordenador
de P&D da Arteb.
As dúvidas têm origem, entretanto, entre os motoristas cujos
veículos já contam com DRL (além do farol baixo). A Arteb
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ressalta que tanto o farol baixo quanto a DRL promovem a
visibilidade diurna e ambos estão previstos pela legislação
vigente. Portanto, se o veículo já possui DRL, o uso diurno
do farol baixo torna-se dispensável. Moura orienta os motoristas a atentarem-se às informações relativas ao sistema de
iluminação do veículo consultando o manual do proprietário
ou os canais de comunicação da fabricante do automóvel.
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BORGWARNER INICIA COMPRA DA DELPHI
TECHNOLOGIES

F

oi anunciado, em janeiro, um acordo definitivo para que
a BorgWarner Inc. adquira a Delphi Technologies PLC. A
transação gira em torno de US$ 3,3 bilhões e fortalecerá o
portfólio de produtos BorgWarner na linha de powertrain
em capacidade e escala, combinada com a consistência da
Delphi Technologies.

Em nota enviada à revista Mercado Automotivo, a Delphi
informou que o negócio é consistente com a evolução da
BorgWarner em direção ao mercado de propulsão do futuro
e permitirá à companhia manter a flexibilidade na propulsão
de combustão, híbrida e elétrica.
Sediada em Londres (Reino Unido), a Delphi opera centros
técnicos, fábricas, centros de atendimento ao cliente em 24
países, e emprega mais de 21 mil pessoas em todo o mundo.

Já a BorgWarner tem instalações técnicas e de fabricação em
19 países, empregando aproximadamente 30 mil funcionários globalmente.

NOVAS PASTILHAS DE FREIO DA COBREQ ATENDEM
FRONTIER E AMAROK

A

Cobreq começou o ano anunciando novidades para
o mercado automotivo brasileiro. A marca da TMD
Friction, uma empresa do grupo Nisshinbo, apresentou ao
setor pastilhas de freio para atender os modelos Frontier da
Nissan e Amarok da Volkswagen. Para mais informações sobre o lançamento e os outros produtos da Cobreq, acesse
www.cobreq.com.br e consulte o catálogo da companhia.
Sob o código N-2090, as pastilhas atendem o eixo dianteiro
dos modelos Nissan Frontier produzidos de 2017 em diante.
Sob o código N-2084, e também destinado ao eixo dianteiro,
as pastilhas são indicadas ao Volkswagen Amarok V6, produzidos a partir de 2019. Já as pastilhas de freio com o código
N-2099 são indicadas ao eixo traseiro no modelo Volkswagen
Amarok com ano de fabricação 2019 em diante. A Cobreq
desenvolve lonas, sapatas e pastilhas de freio abrangendo

veículos das linhas leve, pesada e de motos. Localizada em
uma área de 100 mil m², em Salto, interior de São Paulo, a
fábrica representa uma das maiores unidades do grupo TMD
Friction fora da Europa.
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