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Brasil e Argentina reafirmam parceria 
por Mercosul e novos mercados
A pós dois dias de trabalho, as delegações 

brasileira e argentina concluíram a III Reunião 

da Comissão Bilateral de Produção e Comér-

cio com uma série de propostas que têm como objeti-

vo a eliminação dos obstáculos para o incremento do 

comércio entre os países. O fortalecimento do Mer-

cosul também foi considerado estratégico, de forma a 

tornar o bloco uma plataforma comercial de inserção 

dos dois países no mundo.

Sob a liderança do ministro da Indústria, Comér-

cio Exterior e Serviços, Marcos Pereira e do ministro 

da Produção da Argentina, Francisco Cabrera, os dois 

lados concordaram em ampliar o fluxo de comércio. 

Durante os encontros, Brasil e Argentina concordaram 

em priorizar as negociações em curso com a União 

Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio 

(EFTA), bem como estreitar laços comerciais com Ja-

pão, Canadá e os países da Bacia do Pacífico.

Aproveitando as presidências de Argentina e de 

Brasil em 2017 no Mercosul, e reconhecendo a lide-

rança que os países exercem na região, Marcos Pe-

reira e Francisco Cabrera ressaltaram durante as reu-

niões a oportunidade e responsabilidade de construir 

uma agenda pragmática que apresente resultados 

concretos e que possa fortalecer o bloco.

Brasil e Argentina darão início, até a segunda 
quinzena de fevereiro, a uma cooperação técnica 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) para a execução de um plano de ação em facili-
tação de comércio, com investimento de US$ 250 mil.

A parceria terá os seguintes objetivos: mapear a 
eficiência e a transparência dos procedimentos em 
vigor no comércio bilateral; elaborar recomendações 
para facilitar, reduzir prazos e custos no fluxo co-
mercial entre Brasil e Argentina; harmonizar o Portal 

Único de Comércio Exterior com a janela única de 
comércio exterior desenvolvida pela Argentina; e in-
tensificar espaços de diálogo entre os governos e os 
setores privados.

No sentido contrário, vem dos Estados Unidos a 
maior parte de autopeças. No acumulado até novem-
bro, as compras somaram US$ 1,51 bilhão, resultado 
4,7% menor na comparação com o apurado um ano 
antes, de US$ 1,58 bilhão. Até o momento, a soma par-
ticipou com 13,9% do total resultante das importações.

Cooperação TÉCNICA
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Mesmo com 
Donald Trump, 
BMW confirma 

fábrica no 
México em 2019

D esde sua campanha eleitoral para a presi-

dência dos Estados Unidos, Donald Trump 

alertava que aumentaria impostos para a 

importação de produtos do México. Após assumir 

o cargo, o presidente republicano confirmou sua po-

sição e deixou claro que não vai facilitar a vida de 

quem abrir mão de produzir em solo americano para 

buscar benefícios no país vizinho. Porém, se essa 

promessa vai ser cumprida, quem também confir-

mou sua posição e manteve seus planos foi a BMW. 

A montadora alemã ratificou o projeto da planta de 

US$ 1 bilhão anunciado em 2014 e que deverá ser 

inaugurado em 2019.

Além da BMW, General Motors, Ford e Toyo-

ta também já foram alvos de críticas do futuro pre-

sidente dos Estados Unidos. Segundo o jornal 

alemão Bild, Trump disse que a montadora devia 

construir sua nova fábrica de carros nos EUA, por-

que isso seria “muito melhor” para a empresa.

Mas a BMW vai mesmo manter seus planos e 

abrir a fábrica em San Luis Potosí em 2019. O po-

sicionamento foi confirmado em conferência para a 

imprensa em Munique, no dia 16 de janeiro. A nova 

fábrica mexicana construirá o Série 3 a partir de 2019, 

com a produção destinada ao mercado mundial. A fá-

brica seria um complemento das instalações de pro-

dução da Série 3 existentes na Alemanha e na China.

Ainda no final de 2016, em entrevistas ao portal 

de notícias G1, durante o Salão de Detroit, executivos 

de montadoras que participaram do evento disseram 

que vão esperar para saber qual será a postura do 

novo governo, mas já falam em adaptação.

A Ford, no entanto, anunciou que desistiu de abrir 

uma nova fábrica no México, para investir nos EUA. 

A Fiat Chrysler também destacou investimentos na 

indústria americana nos últimos dias.

Mundo 2
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V amos a mais uma edição do ano, a de 

fevereiro. Queremos levar aos nossos as-

sinantes, não apenas informações do dia 

a dia do setor, mas levar algo mais promissor que 

desperte uma visão em relação ao mercado, ou 

seja, algo mais efetivo e motivador. Chega de usar 

o termo “crise”, que virou relatório de pessimistas.

Tenho um amigo que possui um restaurante 

em um bairro, que se tornou o mais frequentado 

da região. Conversando sobre dinheiro e um acer-

to que ele deveria fazer, logo disse: “o negócio está 

ruim e todo mundo sabe”. Porém, ele se esqueceu 

que seu restaurante tem uma fila para entrar e ou-

tra para pagar na saída. Ou seja, um pessimista 

por vocação reclama pelo simples motivo de re-

clamar. Resumindo, essas pessoas são modelos 

do gosto pelo pior para se mostrarem “pobres coi-

tadas” derrubadas pela força da crise. O melhor é 

se afastar dessas pessoas. O mercado está an-

dando e se formatando dentro do que é possível. 

Entendo que ficou ruim para os desempregados 

que sofrem pela desestrutura política que afetou, 

naturalmente, todos os setores da economia. Mas 

isso não sinaliza que o Brasil vá fechar as portas e 

acabar. Essas pessoas somente contribuem nega-

tivamente com o mau uso da expressão de forma 

que soa como uma imensa choradeira desprovida 

de conteúdo racional.

Em suma, a expectativa é que cada empresa 

de nosso grande e promissor setor, o da reposi-

ção, possa caminhar neste ano de uma melhor 

forma do que no ano anterior que, como publicado 

pelo levantamento do Sindipeças, mostrou cres-

cimento de 2,19%. Portanto, diante de todo esse 

panorama, as vendas aumentaram.

O ano começou lentamente, com o mercado 

um tanto desconfiado, mas amadurecendo dian-

te do panorama que todos devemos enfrentar. 

Segue uma dica importante que vou dar ao meu 

amigo, dono do restaurante: não terceirize suas 

dificuldades em alavancar seu faturamento. Nes-

te momento, o que mais se escuta é “o mercado 

está ruim” ou “o governo não nos dá incentivo” 

etc. Planejar e otimizar são ações intransferíveis 

e inadiáveis. A melhora da sua empresa depende 

da urgência desses dois passos. Basicamente se 

pergunte: qual é o seu planejamento para 2017? O 

que sua empresa está implantando para começar 

o ano com força total?

Uma revista no segmento de vendas fez uma 

pesquisa com mais de 200 empresários e pediu a 

eles para apontarem o que estavam fazendo para 

começar o ano com força total. Mapear clientes 

inativos, prospectar novos clientes e ter um pós-

venda eficiente foram os principais pontos levanta-

dos. Outras dicas, de acordo com essa pesquisa, 

eram: criar, mudar, otimizar, enxergar com olhos 

da águia se tornou imprescindível para manter sua 

empresa competindo e crescendo, afinal a cada 

dia nascem pessoas e novos carros são inseridos 

nas estradas deste grande País.

Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde 
tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.    Ec 9.10

Azamor D. Azamor
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Por Humberto Roliz 
Presidente da AMAP

Na qualidade de Presidente da AMAP RJ 

quero me dirigir hoje aos Representan-

tes Comerciais do Setor de Autopeças/

Reposição. Temos hoje poucos representantes 

associados e sei que isso se deve em parte ao 

tempo que tenho para conversar com meus pa-

res para mostrar e demonstrar como é importante 

associar-se. Temos um Conselho (CORE) pouco 

atuante e dessa forma ficamos quase à mercê 

de uma situação de continuidade ou da ação de 

qualquer político que tenha interesse pessoal em 

agradar um setor e apresente projetos de lei que, 

sem um antagonista, facilmente serão aprovados.  

É justamente nesse momento que verifica-

mos a importância de uma associação.  Como 

todos sabemos, qualquer pleito ou reinvindica-

ção junto às instâncias competentes só pode ser 

feita através de uma associação ou agremiação 

do gênero com mais de dois anos de existência. 

Nossa AMAP RJ tem dez anos.

No mês passado passada alguns de nós 

acompanharam a notícia veiculada no Jornal Bra-

sil Peças de um projeto proposto pelo Senador 

Deca (PSDB/PB) que pretende alterar ou emen-

dar a lei 4886. 

A despeito dos avanços tecnológicos - dos 

quais todos também nos beneficiamos e com 

os quais trabalhamos melhor - a figura do repre-

sentante comercial é extremamente importante 

Mudanças na Representação 
Comercial e a associação

www.amaprj.com.br

na relação fornecedor X cliente, principalmente num país 

de dimensões continentais e fatores culturais tão diversos 

quanto o nosso Brasil. Tivemos alguns exemplos recentes 

de empresas que optaram pelo trabalho direto. Algumas 

delas perderam o mercado da reposição e no momento 

de retornarem já não tinham presença expressiva. Outras 

resolveram retornar e contrataram novos profissionais, 

visto que o caminho escolhido anteriormente não era o 

melhor.

Representantes comerciais e vendedores são os pro-

fissionais que mais movimentam a economia. Transportes, 

combustível, vestuário, alimentação e ferramentas de tra-

balho são consumidos todos os dias, haja crise ou não.

Embora dirigindo-me aos representantes comerciais, 

tenho certeza que o que é dito aqui tem o apoio do varejo 

e do distribuidor também. Uma linha trabalhada pelo repre-

sentante, em sua própria praça, com o trabalho de campo 

bem feito e em sintonia com o distribuidor, certamente é a 

melhor opção para a empresa que deseja iniciar e ampliar 

seus negócios numa determinada praça. 

 

 

Humberto Roliz, Presidente da AMAP

Gostaria de convidar a todos os 
representantes comerciais para 

um cocktail no dia 13 de fevereiro 
(2ª feira) às 15horas na sede do 

Jornal Brasil Peças.  
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Desempenho
na caminhada e nos negócios
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Caminhão e ônibus 
podem ter alerta contra 
sono para motorista

Scania participa de 
primeira operação com 

comboio 100% autônomo

T ramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4969/16, 

do deputado Lincoln Portela (PRB-MG), que inclui o dispositi-

vo de alerta de sono do condutor como item obrigatório para 

ônibus, com mais de dez passageiros, e caminhões. Esses equipa-

mentos detectam sinais de sonolência do condutor e emitem aviso 

sonoro e visual para alerta.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, Lei 9.503/97), alterado 

pela proposta, já prevê itens obrigatórios como cinto de segurança 

e encosto de cabeça.

O sono ao volante é apontado como um dos fatores que mais 

contribuem para a ocorrência dos acidentes de trânsito no Brasil, 

afirmou Portela. Estima-se que de 17% a 19% das mortes no 

trânsito brasileiro, aproximadamente 7 mil por ano, são causadas 

por pessoas que dormem ao volante.

“Os motoristas profissionais são, sem sombra de dúvidas, 

os que mais sofrem com esse problema”, afirmou Portela. Ele 

lembrou que cerca de um terço dos desastres em rodovias 

envolvem ônibus, micro-ônibus e caminhões.

Fonte: Agência Câmara Notícias
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A 
Scania, referência 

mundial em soluções 

de transporte susten-

tável, vai executar a primeira ope-

ração de comboio de caminhões 

totalmente autônomos. Os veículos 

trafegarão em estradas públicas 

transportando contêineres entre 

terminais portuários de Singapura. 

O objetivo é organizar comboios de 

quatro caminhões e automatizar com-

pletamente os processos de transporte 

entre carga e descarga. 

“Os veículos autônomos e os com-

boios são de extrema importância para o 

futuro dos sistemas de transporte susten-

tável”, diz Claes Erixon, chefe de Pesquisa 

e Desenvolvimento da Scania na Suécia. 

“Esta é uma grande oportunidade para de-

monstrar nossa liderança e tecnologia nes-

sa nova e emocionante área”, acrescenta o 

pesquisador.

O projeto em questão é organizado pelo 

Ministério dos Transportes e pela Autoridade 

do Porto de Singapura (PSA Corporation) e tam-

bém conta com a participação da Toyota. 

O governo de Singapura já testou a tec-

nologia de veículos autônomos em carros, 

táxis, veículos utilitários e ônibus, agora é 

a vez das frotas de caminhões, que de-

monstram seu potencial para economizar 

combustível, assim como para aumentar a 

segurança rodoviária.

Segundo Pang Kin Keong, secretário 

permanente dos Transportes e presidente 

da Comissão de Transportes Autônomos 

de Singapura (CARTS), a tecnologia autô-

noma em comboio poderá ajudar a produti-

vidade na indústria de caminhões, além de 

abrir espaço para que motoristas assumam 

papéis mais qualificados como operadores 

e gestores de veículos. 

Em Singapura, onde há aproximada-

mente 1 milhão de automóveis em circu-

lação, a iniciativa do projeto procura aten-

der à crescente demanda de viagens e às 

restrições de espaço. Com foco nesses 

desafios, Singapura se transformou em um 

“laboratório ao ar livre” para novos conceitos 

de veículos que aumentarão a produtivida-

de e a segurança rodoviária, otimizarão a 

capacidade das estradas e permitirão no-

vos conceitos de mobilidade.

“A Scania está bem avançada tanto em 

tecnologia autônoma como em sua aplica-

ção em comboios. Singapura lançou várias 

iniciativas de veículos autônomos, e juntos 

vamos demonstrar como podemos melho-

rar substancialmente a produtividade no 

porto do país”, diz Mark Cameron, diretor-

geral da Scania em Singapura.

Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo e será 

analisada pelas comissões de Viação e Transportes; 

e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

À frente 

32
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A 
UNIFAP é a fabricante de porta escovas 

para motores de partida com a maior 

variedade de produtos do continente 

americano e terceira do mundo. A empresa 

oferece aos seus clientes uma grande quan-

tidade de produtos que abrange desde a linha 

leve à pesada, além de outras linhas de produ-

tos para motores de partidas e alternadores.

O mercado automotivo mais do que nun-

ca vem passando por evoluções, novas tec-

nologias, novas marcas e modelos gerando 

demanda no aftermarket. Isso, na visão da 

empresa, demanda do mercado agilidade no 

lançamento de novos produtos, o que a Uni-

fap consegue graças a um trabalho focado em 

sua linha de produtos.  

Os próximos passos para a Unifap, en-

volvem, além da retomada dos bons tempos 

na economia interna, o incremento no volu-

me de exportações. 

Unifap aguarda melhora na 
economia e mira aumento
nas exportações

Nakata lança sapatas de freios 
para diversos veículos

A 
Nakata, fabricante de autopeças com uma linha completa de compo-

nentes para suspensão, transmissão, freios e motor, lança novos itens 

na linha de freios. Desta vez, a empresa insere em seu portfólio sapa-

tas de freio para 25 veículos de diferentes montadoras. Recentemente também 

apresentou ao mercado cubos de rodas para modelos Toyota, Ford, Kia e VW, 

ampliando a linha de produtos do sistema de freios que também conta com 

pastilhas de freio. “Hoje, temos mix de produtos dos sistemas, de suspensão, 

direção, transmissão e freios para modelos mais novos e importados a veículos 

com mais tempo de uso, garantindo cobertura para atender a frota circulante”, 

destaca   Sérgio Montgnoli, diretor de vendas e marketing da Nakata. 

Alguns dos lançamentos de sapatas de freio:
Modelo Código

Citroën C 3 1.5 (2013 a 2016) NKF 3043CA

Peugeot 208 (2012 a 2016) NKF 3043CA

Honda City 1.5 (2010 a 2015) NKF 3046CA

Renault Logan (2007 a 2013) NFK3052CA

Renault Sandero (2007 a 2013) NFK3052CA

Renault Logan Novo (2014 a 2016) NKF 3053CA

Renault Sandero Novo (2014 a 2016) NKF 3053CA

Fundada em 01 de abril de 1992 pelos irmãos Ivo e Nelson Bit-

tencourt, a UNIFAP INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA deu início às 

suas atividades com o objetivo de atuar e ser referência no ramo 

de peças automotivas, baseada em princípios sólidos, valorizando 

a ética e a seriedade.

Fiel a estas ideias, a empresa cresce constantemente e conta 

hoje com 6.200 m² de área construída, em uma área disponível de 

335.000 m² e aproximadamente 80 colaboradores. Localizada ao 

sul do país, na cidade de Gaspar (SC), a empresa possui uma das 

maiores linhas do segmento, o que a coloca entre as principais do 

setor automotivo no país.

Comprovando a eficiência da marca UNIFAP em oferecer pro-

dutos de alta qualidade, a mesma está presente em 18 países (Ar-

gentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Egito, Emirados Árabes, 

Equador, Estados Unidos, França, Guatemala, México, Paraguai, 

Peru, Portugal, Turquia, Uruguai e Venezuela). A empresa se man-

tém atualizada com as inovações e exigências, tanto do mercado 

interno quanto externo, através de participações em feiras e expo-

sições do ramo no Brasil e no exterior.

Segura de seus objetivos, a UNIFAP investe constantemente 

em projetos, ferramentaria, implantação de sistemas de controle 

de qualidade, automação e máquinas, visando atender cada vez 

melhor seus clientes e colaboradores.

Dessa forma, a UNIFAP é uma empresa sólida, baseada em 

anos de experiência em sua área, que transmite segurança a to-

dos os seus clientes, fornecedores e colaboradores.
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DISTRIBUIDOS EM PONTOS DO VAREJO no RJ-capital
como: ALTESE,  TIGRÃO AUTO PEÇAS,  FUSCÃO PRETO,  PRONAUTO, ETC.
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oficinas mecânicas Auto centers Auto ELÉTRICAS

O jornal do Reparador Carioca

FABRICANTES E 
LOJISTAS  SUA MARCA 
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U 
m dia, uma pequena abertura apare-

ceu em um casulo. Um homem sen-

tou-se e observou a borboleta por 

várias horas conforme ela se esforçava para 

fazer com que seu pequeno corpo passasse 

através daquela fenda. Em um determinado 

momento pareceu que ela parou de fazer 

qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido 

o mais longe que podia, e não conseguiria fa-

zer mais nada para sair do casulo.

Então, o homem decidiu ajudar a borbole-

ta. Pegou uma tesoura e cortou o restante do 

casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu 

corpo estava murcho, pequeno e tinha asas 

amassadas. O homem continuou a observar a 

borboleta, pois esperava que a qualquer mo-

mento as asas se abririam e esticariam para 

serem capazes de voar, de suportar o corpo.

Nada aconteceu! Na verdade, a borboleta 

passou o resto de sua vida rastejando com 

um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela 

nunca foi capaz de voar. O que o homem 

em sua gentileza e vontade de ajudar não 

compreendia era que o casulo apertado e o 

esforço da borboleta para passar através da 

pequena abertura era o modo que Deus fazia 

com que o fluído do corpo da borboleta fosse 

para as suas asas, de modo que ela estaria 

pronta para voar.

Algumas vezes, o esforço é justamente o 

que precisamos em nossa vida, para crescer-

mos como gente, como indivíduo. É nas difi-

culdades que nos tornamos fortes e 

nos nossos pequenos ou gran-

des problemas que busca-

mos a sabedoria existente 

no nosso ser e por vezes 

ainda adormecida.

Paz...
(Autor desconhecido)

Reflexão

Borboleta

“O ser humano sempre corre atrás de um propósito que ele não consegue alcançar e quando o alcança, sempre 
busca um novo propósito esse ciclo é o que chamamos de vida”. (Rudjery P. Avelino)

É Hora de rir

Brasilito

O homem perguntou a um amigo:

- Porque você está batendo com 

a cabeça no computador?

- Estou tentando entrar na 

internet.

O homem
e a internet

O troco
O pai do Joãozinho manda que ele vá 

trocar uma nota de dez reais. Em pouco 

tempo, Joãozinho volta cheio de doces 

e balas e nada de dinheiro. 

O pai pergunta:

- Onde está o dinheiro?!!

- O senhor não mandou trocar? 

Troquei por balas e doces...

Há 27 anos o Manuel só frequentava o mesmo restaurante. 

De repente, começa a ir ao concorrente, do outro lado da rua. 

O dono do restaurante que Manuel frequentava estranha, o aborda 

na rua e pergunta: 

- Ó Manuel, que foi que houve? 

Nossas refeições não lhe agradam mais? 

- Não. Não há nada de errado com elas. 

Estou apenas obedecendo as ordens do meu dentista. 

- Dentista? 

- Sim! Quando lhe mostrei os dentes que doíam, ele

me mandou passar a comer só do outro lado!

Visita ao
dentista

Im
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Uma notícia pouco comentada nesse início de 

ano foi a redução de quase 40% no prêmio 

(preço) do DPVAT – Seguro de Danos Pes-

soais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres – também conhecido como “seguro obri-

gatório”. Ele é pago anualmente junto com a primei-

ra parcela do IPVA (Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores) ou sua cota única.

Infelizmente muitas distorções surgiram com o tem-

po desde sua criação em 1966. Foi uma iniciativa 

para tentar amparar as vítimas de trânsito desde o 

pedestre até motoristas e ocupantes de todos os 

tipos de veículos em circulação em cidade e rodo-

vias, em qualquer ponto do País. A indenização é 

paga independentemente da apuração de culpados.

Bolso
tem fundo

(Sistema Único de Saúde) perder R$ 1,5 bilhão por 

ano, pois 45% da arrecadação bruta do DPVAT segue 

direto para compensar as despesas dos acidentados 

no trânsito junto à rede hospitalar pública.

Esses argumentos, no entanto, são fracos. No 

ano passado instalou-se uma CPI (Comissão Parla-

mentar de Inquérito) para tentar passar a limpo os va-

lores envolvidos e possíveis fraudes. Nas confusões 

típicas dessas comissões pouco se apurou com pro-

vas cabais e existe até um movimento para nova CPI.

O tema, de fato, precisa ser mais bem estudado 

do ponto de vista técnico, sem contaminação política. 

Mas a decisão de abater o prêmio do DPVAT é bem-

vinda. O proprietário do veículo deveria ter opção de 

contratar um seguro a favor de terceiros. Por pouco 

mais de R$ 80,00, por exemplo, é possível obter uma 

cobertura de R$ 100.000,00 para danos corporais 

e R$ 11.000 por morte ou invalidez permanente. Se 

esse mercado crescesse, haveria mais concorrência 

entre as seguradoras.

A imposição de um prêmio sem transparência de-

vida, as possibilidades de golpes e fraudes e o volu-

me de arrecadação impressionante precisam mesmo 

de um controle muito maior por parte do governo e 

da sociedade. É um equívoco partir da premissa de 

que o valor desembolsado todos os anos, ao renovar 

o certificado de licenciamento e registro, já foi “assimi-

lado” pelos proprietários de veículos.

Qualquer redução, por menor que pareça, precisa 

ser aplaudida. O bolso do motorista tem fundo, sim.

Fernando Calmon 
Autor da Coluna Alta Roda. 

fernando@calmon.jor.br

www.fb.com/fernando.calmon2

Por Fernando Calmon
Autor da Coluna Alta Roda. 

Artigo

Por seu caráter obrigatório, às vezes confunde-se com 

um imposto. Para administrar esses quase R$ 6 bilhões de 

arrecadação anual (dados de 2015) foi criado um pool e uma 

empresa chamada Seguradora Líder. Ao contrário do que se 

pode pensar, nem todas as seguradoras fazem parte dessa 

união. Algumas de grande porte simplesmente abandonaram 

o negócio.

O tempo acabou por criar algumas disparidades. O nú-

mero de indenizações por mortes se aproximou de 60.000 

em um único ano. Por mais que as estatísticas brasileiras te-

nham falhas e/ou subnotificações, trata-se de um volume de 

dinheiro que exige bastante atenção. Para um prêmio, em 

2016, de R$ 105,65, no caso de automóveis (motos pagam 

quase três vezes mais), morte ou invalidez total permanente 

em acidente de trânsito leva a uma indenização de R$ 13.500 

ou R$ 2.700 para despesas médico-hospitalares. 

Há quem defenda que em vez do desconto no preço da 

apólice deveria ter sido melhor aumentar o valor das inde-

nizações. Também surgiram críticas sobre o fato de o SUS 

Fevereiro de 2017 | N° 240
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A 
Audi está celebrando um marco especial. A 

recém-inaugurada fábrica da marca, em San 

José Chiapa, no México, foi palco da produção 

do carro de número 8 milhões com a tecnologia quattro 

drive, que fornece muita segurança e prazer ao dirigir, 

mesmo na chuva, na neve e no gelo. O número foi al-

cançado com o Audi Q5 2.0 TFSI quattro.

Presente no mercado desde 1980, a tecnologia 

está disponível em mais de 100 modelos e versões. A 

quattro all-wheel drive system é padrão no Audi Q7, no 

A4 allroad quattro, no A6 allroad quattro, no A8, no R8 e 

em todos os carros das linhas S e RS, além de estar dis-

ponível em outros modelos de série. Em 2015, 44% de 

todos os clientes da Audi no mundo escolheram veículos 

equipados com a tecnologia. O Audi Q5 está no topo da 

lista, com 262.000 unidades. Os modelos quattro gera-

ram uma grande demanda, especialmente nos Estados 

Unidos, Canadá, Rússia e mercados do Oriente Médio. 

Na Alemanha, as vendas totalizaram 122.048 carros.

A Audi oferece a tração quattro em diferentes ver-

sões adaptadas a cada modelo. Para os compactos de 

série com motores montados transversalmente, uma 

embreagem com múltiplos discos com acionamento hi-

dráulico, controlada eletronicamente, é montada no eixo 

traseiro. No carro esportivo R8 com motor central, a em-

breagem de múltiplos discos é localizada no eixo frontal. 

De acordo com a situação de condução encontrada, 

esses sistemas ativos distribuem o torque da transmis-

são variavelmente entre ambos os eixos.

O diferencial central autoblocante é usado em di-

versos modelos da Audi, com um motor frontal monta-

do longitudinalmente - ele é um conjunto com engre-

nagem planetária puramente mecânico. Normalmente, 

A versão intermediária, GL, do utilitário es-

portivo Hyundai New ix35 Flex passa a ser 

equipado, a partir deste ano, com contro-

les de Estabilidade (ESP) e de Tração (TCS), ofe-

recendo mais segurança e conforto para os ocu-

pantes do veículo. As novidades, anteriormente 

oferecidas apenas na configuração topo de linha, 

a GLS, surgem logo após o modelo receber a in-

clusão do pacote que proporcionou significativo 

ganho no índice de eficiência energética, incluindo: 

tecnologia de desliga-

mento automático do 

motor - sistema Start/Stop, TMPS (Tire Pressure 

Monitoring System) sistema de monitoramento da 

pressão nos pneus, além de pneus de baixa resis-

tência à rolagem.

Produzido no Brasil desde 2013, o ix35 tor-

nou-se um dos modelos mais desejados do mer-

cado nacional por sua robustez, qualidade e design 

arrojado. O modelo é oferecido em três versões: 

versão de entrada por R$ 99.900,00, GL por R$ 

107.050,00 e versão GLS por R$ 131.290,00.

Versão GL do Hyundai 
IX35 ganha controles de 

estabilidade e tração

Audi alcança 8 milhões 
de carros  com a 
tecnologia QUATTRO

ele divide o torque da transmissão enviado às rodas 

frontais e traseiras com uma distribuição de 40% na 

frente e por 60% atrás.

Há ainda o diferencial esportivo instalado no eixo 

traseiro dos modelos com motores mais potentes. 

Ele distribui, de modo ativo, o torque entre as rodas 

traseiras por meio de dois conjuntos de engrenagens 

sobrepostos, cada um com uma embreagem de dis-

cos múltiplos acionada eletro-hidraulicamente. Em 

casos extremos, quase todo torque é enviado a uma 

única roda. Na verdade, o sistema empurra o carro 

para dentro da curva, eliminando chances de unders-

teer (subesterçamento).

Características dos Controles
O Controle de Tração em um automóvel é projetado 

para impedir que as rodas/pneus percam a aderência 
com o solo, durante a aceleração do veículo, por exem-
plo, otimizando o torque direcionado às rodas. Paralela-
mente, o Sistema de Controle de Estabilidade é respon-
sável por monitorar a trajetória do veículo e, no caso de 
um desvio brusco, ele atua individualmente nos freios ou 
limitando a potência, acionando cada um deles na medi-
da correta, mantendo o veículo sob controle e auxiliando 
o motorista no acerto da trajetória do automóvel.
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O 
trânsito intenso das estradas, comuns nas 

férias e feriados como carnaval, podem ser 

prejudiciais ao veículo. De acordo com a 

NGK, empresa referência em sistemas de ignição, 

isso acontece porque, embora o carro permaneça 

parado, o motor continua funcionando. Por isso, é de 

extrema importância a revisão dos componentes da 

ignição após a viagem de férias.

“Muitas vezes o motorista se baseia apenas na quilo-

metragem para realizar as revisões, o que não é correto. 

Em casos de trânsito intenso, por exemplo, a quilome-

tragem não é alterada, mas os componentes continu-

am trabalhando sob condições severas”, explica Hiro-

mori Mori, consultor de Assistência Técnica da NGK.

Conforme o especialista, a revisão preventiva evita 

dificuldades ao dar a partida, o consumo excessivo 

de combustível, falhas durante retomadas e aumento 

dos níveis de emissões de poluentes. “Devido à evo-

lução tecnológica, os motores estão condicionados a 

trabalhar em situações adversas, o que impede que 

o motorista perceba a falha no início. Assim, quando 

o dono do carro identifica o problema ele já está em 

um estágio mais avançado e, provavelmente, já preju-

dicou outros componentes importantes”.

Dentre as peças que podem sofrer desgaste 

por conta do trânsito intenso estão os itens do 

sistema de ignição, como velas, cabos e bobinas. 

“A inspeção da vela é feita de maneira muito rápi-

da. Apenas com a análise visual do componente 

é possível identificar problemas importantes. Por 

isso, ela deve ser priorizada na hora da revisão”, 

aconselha Hiromori.

Outro ponto positivo da revisão preventiva, 

conforme o consultor de Assistência Técnica da 

NGK, é o fato desse tipo de serviço ser, em geral, 

mais barato do que a manutenção em si. “Segun-

do algumas pesquisas do setor, o valor do reparo 

é, em geral, 30% mais caro do que a da inspe-

ção”, diz Hiromori Mori que completa: “Além disso, 

a checagem garante mais segurança ao motorista, 

que não corre o risco de ficar sem o carro em um 

momento de necessidade”.

Trânsito intenso das estradas pode 
prejudicar componentes do carro

NGK recomenda check-up das velas de ignição para evitar problemas mais graves

A 
fabricante de autopeças Cooper Standard já definiu seu planeja-

mento para retomar o crescimento em 2017 no Brasil. Em busca de 

novos contratos com montadoras locais, a norte-americana sinaliza 

com duas novas fábricas no país.

Com atuação em sistemas de vedação, antivibração e compo-

nentes de freio e combustível, a companhia atua somente no for-

necimento primário – vende autopeças direto para as montadoras 

fabricarem dos veículos. Nesse segmento, a empresa partilhou os preju-

ízos apresentados pelas montadoras desde 2014, com o início da crise.

Em 2016, o faturamento da Cooper foi de R$ 290 milhões no país. Para este 

ano, a projeção é alcançar cerca de R$ 300 milhões de faturamento. A conquis-

ta de novos pedidos de montadoras - que periodicamente renovam seus por-

tfólios - será determinante no investimento da Cooper em suas plantas no país.

Ele conta que o projeto da nova fábrica no Sul do País deve abastecer 

montadoras como Renault e General Motors (GM), por exemplo. Já a nova 

planta no Nordeste deve servir principalmente à Ford e à Fiat Chrysler Au-

tomobiles (FCA).

A expectativa é que a unidade no Nordeste fique para 2018 e, a do Sul, em 2020.

Cooper Standard projeta duas 
novas fábricas no Brasil

Fevereiro de 2017 | N° 240Venda Mais
Por André Silva

Fonte: www.vendamais.com.br  -  A Comunidade de profissionais de marketing e vendas na internet.

6 maneiras de competir  
por valor com seus 
concorrentes

Dicas para aumentar
a lucratividade:

Torne sua empresa uma máquina constante de inovações, tento internas, para 

melhorar processos e aumentar a eficiência/diminuir desperdícios, quanto ex-

ternas, para atender o cliente cada vez melhor. A melhor maneira de fazer isso é 

aplicando a Questão Definitiva (De 0 a 10, qual a probabilidade de você nos indicar para 

amigos ou colegas?) e depois fazer a pergunta seguinte, ainda mais importante, para 

todo mundo que não lhe deu 10: “Por que você nos deu essa nota e o que podemos 

fazer para melhorá-la?” Ouça essas sugestões e coloque em prática! “Aprender como 

servir melhor aos clientes e depois colocar isso em prática é uma das maiores vantagens 

competitivas que qualquer empresa pode ter” (Jack Welch).

Nunca pare de vender sua empresa para seus clientes. Para criar a verdadeira leal-

dade entre seus clientes, é necessário que eles comprem sua empresa antes que ad-

quiram seus produtos ou serviços. Porque se eles estão comprando apenas o que você 

vende, existem grandes chances de que não sejam fiéis. Se um cliente só comprou o 

seu produto/serviço mas não comprometeu a fazer negócios com a sua empresa, você 

não pode dizer de verdade que se tem um cliente.

Se você tem concorrentes de preço baixo, procure evitar os seis grandes erros co-

metidos por empresas que investem em diferenciação.

1) Ofertar um produto ou serviço que, apesar de contribuir com um valor maior 
para a empresa, não é visto como tal pelos clientes e consumidores.

2) Exceder as necessidades dos compradores.

3) Precificar de maneira errada.

4) Não compreender os custos envolvidos na diferenciação.

5) Não reconhecer segmentos de mercado.

6) Criar uma diferenciação que os concorrentes consigam imitar facilmente.

(Fonte: Michale Porter)

Faça o pós-Não Venda. Descubra por que os clientes entram em contato com sua 

empresa, mas não fecham. Se você melhorar esse número, terá resultados absurdos 

imediatos na sua lucratividade.

André Silva é palestrante de Motivação e Vendas.

1
Ofereça mais benefícios por 
um custo menor para os seus 
clientes.

2
Crie um diferencial exclusivo 
do seu produto/serviço.

4
Dê ao cliente mobilidade 
e flexibilidade. Ofereça 
as informações, as 
habilidades e as 
ferramentas para ele 
assumir o controle do seu 
produto/serviço.  

3
Mostre que o seu produto/
serviço pode fazer pelo 
cliente no futuro, ele 
precisa sentir-se motivado 
para comprar de você.

5
Procure saber o que motiva 
os seus clientes a fazerem 
negócios com você e com seus 
concorrentes. Descubra o 
que eles valorizam e quais os 
benefícios são mais importantes.

6
Aprenda a vender tempo, 
atenda com mais agilidade. 
Os clientes querem contratar 
você, rapidamente e sem 
perder a qualidade, é obvio.
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Sustentabilidade

Gerdau investe em inovações
sustentáveis para o setor automotivo

Abrafiltros destaca ações
realizadas em 2016

N o ano em que celebrou dez anos de ativi-

dade, a Abrafiltros – Associação Brasileira 

das Empresas de Filtros e seus Sistemas - 

Automotivos e Industriais, realizou diversas ações em 

prol do desenvolvimento do setor de filtração. “Tive-

mos uma agenda intensa de trabalho, com o propó-

sito de atender os associados e promover avanços 

para o mercado”, afirma João Moura, presidente da 

entidade.

 O Programa Descarte Consciente Abrafiltros 

de logística reversa de filtros usados do óleo lubri-

ficante automotivo cumpriu as metas estabelecidas 

nos estados onde está implantado – São Paulo, 

Paraná e Espírito Santo, tendo ainda havido a re-

novação do Termo de Compromisso no Paraná, 

que tem vigência de quatro anos. No geral, em 

2016 foram reciclados mais de 2,3 milhões de fil-

tros e o resultado contribuiu para alcançar a ex-

pressiva marca de mais de 7 milhões de filtros 

reciclados desde o início do programa em 2012.

Entre as atividades, a Abrafiltros, por meio 
da equipe e do corpo diretivo, promoveu no ano 
passado 26 reuniões das Câmaras Setoriais de 
Filtros Automotivos e Industriais, realizou a co-
memoração dos 10 anos da entidade, desen-
volveu trabalhos jurídicos e tributários acerca 
da classificação fiscal de filtros de combustível, 
além de implementação da área comercial da 
entidade e apoio institucional ao IX Simpósio 
Internacional de Lubrificantes, Aditivos e Flui-
dos e à Pollutec Brasil – Feira Internacional de 
Tecnologias e Soluções Ambientais e partici-
pação em diversas feiras ligadas ao setor, in-
cluindo a Filtech, na Alemanha, para acompa-
nhar as tendências do setor de filtração, gerar 
novos contatos e informações aos associados.

 A entidade também realizou o primeiro 
workshop da área de filtros industriais e o Ciclo 

de Palestras Abrafiltros, com temas de interes-
se como a crise política no Brasil e os reflexos 
na iniciativa privada; engajar e fidelizar clientes 
e colaboradores em tempos de crise; a produ-
ção de árvores para atender a indústria; e as 
perspectivas de crescimento para 2017, abor-
dados por especialistas em cada setor. Iniciou 
ainda ações para desenvolvimento da pesqui-
sa de desempenho do setor e realizou a elei-
ção da nova diretoria para o biênio 2017/2018.

“Registramos nosso agradecimento à Di-
retoria, associados, prestadores de serviço e 
a nossa equipe de trabalho. Em um ano difícil 
e turbulento, conseguimos com o empenho de 
todos superar as dificuldades e obter resulta-
dos significativos, o que demonstra que com 
união e perseverança, é sempre possível avan-
çar”, finaliza Moura

Realizações da Abrafiltros

A 
sustentabilidade tem sido a base do avan-

ço tecnológico no setor automotivo nos 

últimos anos. Diante disso, as empresas 

buscam aprimorar produtos e processos visando o 

aumento de eficiência e redução de custos na ca-

deia de produção. Pensando nos atuais desafios 

da indústria, a Gerdau, uma das principais forne-

cedoras de aços para o setor automotivo, anun-

ciou uma série de parcerias com as organizações 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), CBMM 

(Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) e 

Instituto SENAI de Inovação para o desenvolvimen-

to de novas soluções, com um aporte de cerca de 

R$ 1 milhão.

“Fomentamos a inovação por meio de iniciativas 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

para que tragam benefícios para toda a cadeia de 

valor. Na Gerdau, buscamos estabelecer uma co-

municação permanente com o setor automotivo, 

sendo referência na oferta de soluções em aços 

especiais e queremos ser a marca mais lembrada 

pelas montadoras no desenvolvimento de novos 

motores e veículos”, destaca Carlos Daroit, gerente 

de Tecnologia de Aços Especiais da Gerdau. 

Uma das tendências deste mercado é o au-

mento da durabilidade de seus componentes. Esse 

comportamento se dá pela ampliação do período de 

garantia dos veículos. E para cumprir esses obje-

tivos, o estudo e desenvolvimento da aplicabilida-

de dos aços limpos, que apresentam redução na 

densidade, na área e na severidade das inclusões, 

é de grande importância, pois apresentam maior 

resistência à fadiga, quando comparados aos aços 

convencionais, o que implica em maior durabilidade.

 O desenvolvimento de aços bainíticos é outro 

tema estudado para ser empregado na confecção 

de diversos tipos de peças de motores de veículos 

leves e pesados, tais como virabrequins e bielas. 

Trata-se de aços para forjamento a quente com es-

trutura bainítica sob resfriamento contínuo, combi-

nando alta resistência mecânica e alta tenacidade, 

possibilitando aumento de vida em fadiga, redução 

de peso e eliminação de etapas de tratamento tér-

mico durante o processo produtivo.
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Brasil tem aumento 
na exportação para 
América Latina e Ásia

De acordo com a consultoria Focus2Move, a liderança em carros 

comercializados tem novo dono. O Grupo Volkswagen foi o 

maior vendedor de veículos do mundo em 2016. O conglo-

merado alemão somou 10,1 milhões de unidades, avançando 1,4% 

sobre os emplacamentos do ano anterior. O volume é recorde para 

a companhia. O segundo lugar ficou com a Toyota, seguida pela 

Renault-Nissan, que superou a General Motors, feito realizado tam-

bém pela Hyundai-Kia.

A distância da Volkswagen para a Toyota foi relativamente pequena. 

A japonesa somou 9,94 milhões de exemplares, mas teve crescimento 

menor que o da rival: 0,2%. Já a Renault-Nissan teve alta significativa de 

6,4% em relação a 2015, somando 8,51 milhões de veículos. A quantia 

deve ficar ainda maior em 2017, após a aquisição da Mitsubishi.

A quarta colocação foi ocupada pela Hyundai-Kia, com 8,17 mi-

lhões de emplacamentos e variação de +1,9%. Os coreanos superaram 

a General Motors, líder global até 2008, que segue perdendo espa-

ço em nível mundial. Agora quinta colocada, a americana comerciali-

zou 7,97 milhões de veículos, com acréscimo de 0,3% para 2015. 
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O 
conhecimento é a maior arma dos motivados 

e só existe uma forma produtiva de obtê-lo, 

isto é, pelo treinamento, leitura de livros, con-

sulta em sites da área, Blogs de conteúdo, viagens, 

estudos...

Hoje, mais do que em qualquer outro tempo, gerar 

resultados tornou-se ponto vital de extremo significado 

para qualquer empresa. 

Motivar e saber identificar quais são os verdadei-

ros talentos e principalmente reter estes talentos, pas-

sa ser o maior segredo de qualquer negócio que queira 

ser competitivo e se diferenciar no mercado.

Não raras vezes a empresa confunde suas equi-

pes com uma atitude de liderança equivocada. Um 

bom exemplo é o de promover o melhor vendedor ao 

cargo de gerente de vendas. 

Neste caso, muitas vezes perde-se o melhor ven-

dedor e se ganha o pior gerente. Não que isso seja 

regra, mas acontece com frequência nas empresas. 

Com a falta dessa visão, muitas empresas sucum-

bem no tratamento de suas equipes e cambaleiam de 

crise em crise por falta de foco em educação, moti-

vação, liderança e treinamento gerando uma tensão 

constante em seus quadros.

O resultado disso é um desempenho medíocre no 

trabalho, nas metas e  objetivos. Não basta apenas 

oferecer qualidade e tecnologia de ponta, é preciso 

mais que isso, conhecimento e uma equipe motivada 

e comprometida.  

Motivar pode ter vários significados, porém, o 

mais importante é saber identificar qual a opção mais 

indicada para sua equipe. 

Pode ser muito arriscado somente fazer planos 

com base no dinheiro, pois cada vez precisará de mais.

Quando alguém começa a se sentir desmotivado, 

passa a colocar a culpa no mercado, na concorrência, 

no preço e cria barreiras para si mesmo que não con-

segue ultrapassar.

Meu conselho para quem vive desmotivado é 

o seguinte: Perdeu a vontade de trabalhar porque 

não é reconhecido? Então trabalhe para você mes-

mo, sempre dando o seu melhor. Um dia alguém 

verá o seu esforço e o seu talento e virá lhe buscar 

ou lhe promover.

O mundo está recheado de histórias de sucesso 

de pessoas que se superaram por causa de suas ati-

tudes positivas mesmo quando o barco estava naufra-

gando. O resto é história de desmotivados...

Pense nisso, um forte abraço e que 
Deus abençoe os seus dias!

Gilclér Regina
É Escritor e Palestrante Profissional.

Uma pessoa simples que se transformou num dos 

mais reconhecidos Conferencistas do país, com 

atuações também no exterior.

A maior arma 
dos motivados

A primeira leitura que eu faço é esta:

OTIMISTAS: Enxergam 
oportunidades nas dificuldades!

PESSIMISTAS: Enxergam 
dificuldades nas oportunidades!

Volkswagen 
ultrapassa a Toyota e 
se torna líder global 
em vendas

1 Grupo Volkswagen – 10,1 milhões

2 Grupo Toyota – 9,94 milhões

3 Renault-Nissan – 8,51 milhões

4 Hyundai-Kia – 8,17 milhões

5 General Motors – 7,97 milhões

6 Grupo Ford – 6,26 milhões

7 Grupo Honda – 4,90 milhões 

8 FCA Fiat Chrysler – 4,86 milhões

9 PSA Peugeot Citroën – 3,24 milhões

10 Suzuki – 2,85 milhões

VENDAS GLOBAIS  • 2016
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Comércio de 
veículos usados 
passa a ser mais 
ágil e seguro

O 
ano começa com uma boa notícia para 

quem deseja vender ou comprar um 

veículo e quer uma segurança jurídi-

ca quanto à transferência de responsabilidade, 

procedência e possíveis pendências do veí-

culo.  Agora, com a aprovação, por parte do 

Conselho Nacional de Trânsito – Contran – da 

Resolução 655, de 10 de janeiro de 2017, foi 

criado o RENAVE – Registro Nacional de Veícu-

los em Estoque. 

Por meio desse sistema informatizado, todo o 

processo de compra e venda de um veículo novo 

ou usado será feito em tempo real e validado pelo 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 

junto aos Departamentos de Trânsito (Detran), 

Receita Federal e Secretarias de Fazenda (Sefaz). 

Com isso, o comprador fica sabendo, na hora, se 

o carro desejado possui algum tipo de pendência 

em termos de restrições, multas etc.

Essa transparência ao processo, além de ofe-

recer uma segurança jurídica muito maior para o 

vendedor e comprador, livrando-os de dores de 

cabeça com pendências pós compra, reduzirá 

consideravelmente os custos e processos buro-

cráticos das revendas de automóveis.

Os benefícios gerais do 

RENAVE para o consumidor 

são claros e muitos. Entre os 

principais estão a redução 

de custo dos veículos e de 

juros pagos, simplificação do 

processo de transferência de 

propriedade, pendências dos veículos já vistas 

e conferidas no ato, garantia de compra de um 

veículo que passou pelo crivo do DENATRAN, 

DETRAN e RFB, transferência instantânea de res-

ponsabilidade ao comprador, comunicação de 

venda realizada automaticamente, formalização 

do negócio de comprar e venda no ato de sua 

celebração, entre outros.

Para os lojistas e revendedoras, o novo sis-

tema reduz custos, oferece uma garantia jurí-

dica maior, elimina problemas com o extravio 

de documentos, otimiza o trabalho operacional, 

garante uma efetiva fiscalização do processo 

pelas autoridades de trânsito, desburocratiza o 

processo, disponibiliza automaticamente e ins-

tantaneamente a mercadoria para venda e in-

centiva a regularização das operações de com-

pra, venda e consignação de veículos nas lojas.

Para o Presidente da FENAUTO, Federação 

Nacional das Associações dos Revendedores 

de Veículos Automotores – entidade representa-

tiva do setor de veículos seminovos e usados, a 

oficialização do RENAVE é uma conquista para 

todo o segmento automotivo. “Trabalhamos mui-

to junto ao Governo Federal e ao Conselho Na-

cional de Trânsito, em conjunto com a Anfavea e 

Fenabrave, para o estabelecimento desse sistema 

que beneficiará um enorme universo de revendas 

de automóveis por todo o Brasil e também o con-

sumidor final, oferecendo mais agilidade, seguran-

ça jurídica e garantia do veículo que está sendo 

negociado. Todas as pendências e responsabili-

dades poderão ser resolvidas em tempo real, sem 

burocracia, assim como um cliente faz um TED 

em uma agência bancária. Realmente, um grande 

avanço para todo o setor”.
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Criação do Registro Nacional de Veículos 
em Estoque facilitará e deixará mais seguro 

processo de compra, venda e transferência de 
veículos

1Info BR
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A Bressan Distribuidora, uma das mais respeita-

das no ramo atacadista de produtos automoti-

vos no Brasil, completou 55 anos e aproveitou 

a oportunidade para realizar um evento com alguns de 

seus principais fornecedores. A empresa comercializa 

aproximadamente 30 marcas de produtos das mais 

renomadas fábricas do país. 

Prova da participação destacada da empresa no 

mercado é a classificação como distribuidor Diamond 

da Bosch – a maior classificação concedida por este 

fabricante no segmento automotivo. Para a Bressan, 

essa conquista simboliza capacitação, distinção, reco-

nhecimento e respeito no mercado de reposição, além 

de a diferenciar de outros distribuidores.

História
A história da Bressan começou em 1962, quando 

Edno abriu um pequeno negócio em Cachoeiro de 

Itapemirim. A empresa prosperou e, em 1969, trans-

feriu as atividades para a capital Vitória. 

A Bressan conta com aproximadamente 70 fun-

cionários, que são seus braços fortes para solidificar 

suas vitórias. A empresa é orgulhosamente reconhe-

cida no setor automobilístico como ética, sólida, de 

credibilidade e que permanece jovem, acompanhan-

do as inovações.

Edno Bressan, empresário de 80 anos, dos quais 

68 foram dedicados ao trabalho e 55 especificamen-

te à Bressan Distribuidora, tem ao seu lado nos negó-

cios o filho Cesar Bressan, como diretor da empresa. 

Bressan Distribuidora completa 
55 anos de mercado

3Autopeças

Trajetória da empresa se confunde com
a de seu presidente Edno Bressan

Prestigiando o evento de celebração, 
estiveram presentes presidentes, 
diretores e representantes de
diversos fornecedores: 

O Vice-Presidente do Aftermarket para a América 

do Sul da Tenneco (Monroe, Axios e Walker) Antônio 

Teodoro e seu Gerente Regional de Vendas, Fábio 

Cintra; o Gerente de Vendas da Master Power Tur-

bos, Gerson Ribeiro; o Gerente Nacional de vendas 

da Nakata Automotiva, Ricardo Ribeiro e seu Gestor 

de Contas para o ES, Lucimar Brambilla; o Coorde-

nador Comercial da Viemar Ind. e Com. Ltda., Erison 

Zabisky e seu Representante Regional, Thiago Bar-

ros; o Representante Regional da Taranto Comercial 

Imp. e Exp. Ltda., Fernando Griffo, e Jair Mazioli e o 

Representante Regional da Grazzimetal Ind. e Com. 

de Autopeças Ltda. e Gueparts Ind. e Com. de Peças 

Ltda., Rogen Ferro.

A 
WISA-INDUSTRIAL teve, para o início de 

2017, mudança em sua gerência nacional 

de vendas. A função agora ficará a cargo 

de Eder Minelli, profissional que já acompanha a em-

presa há alguns anos e deu algumas declarações ao 

Brasil Peças sobre sua nova posição. Alguns fatos 

foram predominantes para a sua contratação e talvez 

o principal, foi a sua capacidade de atrair comprado-

res, fato comprovado pelos resultados no estado do 

Rio de Janeiro, atendido por ele e que hoje é o maior 

faturamento da empresa.

Segundo Eder é um desafio grande, mas acre-

dita totalmente no projeto a médio e longo prazo da 

empresa. Essa confiança, inclusive, o fez deixar uma 

pasta com um grande nome e tradição no mercado 

que era a COFRAN-LANTERNAS, para buscar novos 

rumos após quase 20 anos no mercado automotivo. 

O novo gerente da Wisa, comentou também so-

bre o momento do país e se mostrou otimista. Eder, 

aproveitou o bate papo com o Brasil Peças para fazer 

um convite a todos os clientes, parceiros e amigos 

a fazerem uma visita ao estande da WISA na AUTO-

MEC 2017. O estande estará ao lado da KITSBOR e 

pertinho da BOSCH. Endereço do Stand: H-147 

Eder Minelli é o novo Gerente 
Nacional de Vendas da Wisa

Eder Minelli, Gerente Nacional  de 
Vendas da Wisa-Industrial

Im
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AUTOMEC 2017 
aposta em 
espaços para 
aprimoramento 
técnico

A Automec - Feira Internacional de 

Autopeças, Equipamentos e Ser-

viços, que acontecerá em São 

Paulo, de 25 a 29 abril de 2017, reserva 

aos visitantes, na sua 13ª edição, uma 

série de atividades voltadas para a capa-

citação e conhecimento técnicos aos pro-

fissionais do setor e aos visitantes interes-

sados. Organizada pela Reed Exhibitions 

Alcantara Machado, o maior evento de 

equipamentos de reposição da América 

Latina volta a reunir os setores da indústria 

de veículos pesados, leves e comerciais – 

as feiras eram realizadas separadamente 

desde 2007. Além disso, a nova edição 

do evento de alcance internacional aconte-

cerá no mais moderno e renovado espaço 

de exposição da cidade, o São Paulo Expo 

Exhibition & Convention Center, localizado 

na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila 

Água Funda-SP.

Estão programadas para acontecer 

no decorrer da feira atividades como pa-

lestras gratuitas e espaços específicos 

destinados aos profissionais do varejo, 

como a Loja-Modelo, em parceria com o 

Sincopeças, com demonstrações práticas e 

teóricas de procedimentos operacionais ten-

do como padrão uma loja de funcionamento 

com o que há de mais moderno no segmen-

to. Outro espaço que deverá ser bastante vi-

sitado é a terceira edição da Oficina Modelo, 

cuja novidade é a unificação das atividades 

em mecânicas leves e pesadas, com as no-

vas tendências, demonstrações de produtos 

e as mais novas tecnologias.

O Tuning Área apresentará tecnolo-

gias de ponta, tendências e inovações 

para o automobilismo de competição.  O 

1º Congresso Automec reunirá referências 

do mercado para discutir os principais te-

mas para os negócios do setor como ges-

tão, qualidade, inovação e performance. 

Haverá também disponível toda uma pla-

taforma de conteúdo tecnológico em au-

topeças, com apoio da Harvard Business 

Review. Outro destaque será a nova Arena 

do Conhecimento e Capacitação, com pa-

lestras em espaços abertos da feira.

Para fomentar a geração de negócios, 

desde a última edição a Reed organiza o 

Premium Club Plus, para compradores se-

lecionados, Encontros de Negócios por se-

tor, além das Caravanas dos Compradores. 

Em relação às últimas edições, a 

Automec 2017 terá o dobro de eventos 

paralelos, atendendo às exigências de um 

mercado que busca novos conteúdos, ex-

periências inovadoras, além de conheci-

mento e aprimoramento técnico, antecipa 

Bruno Pati, show manager da Automec. 

“O futuro está em todas as partes, por isso 

todos os projetos foram planejados para 

firmar a Automec como plataforma que 

dita as tendências e vislumbra o futuro do 

setor”, destaca.

Quanto ao novo local do evento, a 

Automec ocupará no São Paulo Expo 

Exhibition & Convention Center 90 mil m2, 

onde serão esperados mais de 70 mil vi-

sitantes e 1500 marcas nacionais e inter-

nacionais e 62 países presentes. Entre as 

marcas que já confirmaram participação na 

Automec 2017 estão Bosch, ZF Service, 

Schaeffler, Continental, Dana, Dayco, 

Magneti Marelli, Mann+Hummel, TEM 

Thomson e Valeo.
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A 13ª Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços promove 
grande número de atividades em 
capacitação profissional e de inovações 
para visitantes e profissionais do setor

Automec

Serviço:
Automec 2017 – 13ª Feira 
Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços

Data: 
25 a 29 de abril de 2017

Local: 
São Paulo Expo Exhibition 
&Convention Center.  Rodovia 
dos Imigrantes, Km 1,5
Vila Água Funda

Mais informações:
www.automecfeira.com.br
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Vendas de veículos 
novos em janeiro 

indicam ano 
positivo para o setor

D e acordo com relatório divulgado pelo Fundo Mo-

netário Internacional (FMI), no dia 23 de janeiro, 

2017 será, enfim, o ano da estabilização da eco-

nomia brasileira. Alejandro Werner, diretor do Departamen-

to do Hemisfério Ocidental da instituição, afirmou que a 

perspectiva de alta de 0,2% da economia no Brasil pode, 

estatisticamente, ser maior ou até ter um pequeno sinal 

negativo, mas que o país está claramente em um momen-

to diferente do vivido nos últimos dois anos.

“Se isso se manifestará em um crescimento de 0,2%, 

de 0,4% ou de -0,1%, é uma questão estatística. Mas, 

do ponto de vista qualitativo, estão sendo implementadas 

as medidas corretas”, afirmou o executivo. “Acreditamos 

que 2017 será o ano em que a economia 

brasileira se estabiliza”, completou Werner.

O Fundo espera que o país registre uma alta 

de 0,2% no PIB neste ano, um valor menor que os 0,5% 

projetados em outubro. A redução ocorreu por resultados 

piores em 2016, com a recessão sendo mais resistente 

que o imaginado. Mas diversos dados, como inflação em 

baixa, fim da queda do consumo, recuperação do inves-

timento e taxa de câmbio estável, indicam que há uma 

mudança.

O fraco crescimento previsto para o Brasil neste 

ano (0,2%) e para 2018 (1,5%) fará com que o país te-

nha o segundo pior desempenho na América Latina en-

FMI acredita que economia 
brasileira estabilizará em 2017 

O mercado de veículos novos parece, enfim, ter contido 
as sequentes quedas. De acordo com o presidente 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea), Antonio Megale, as vendas de janei-
ro de 2016 foram de 155,3 mil unidades e “tudo indica que 
vamos terminar este mês um pouco melhor”, acrescentou.

A expectativa é que após três anos de quedas consecuti-
vas, as montadoras consigam números melhores nas vendas 
do que em 2016. A Anfavea espera uma recuperação de 4% 
neste ano, o que elevará o número de licenciamentos de veí-

Previsão é de crescimento de 0,2% este ano e 1,5% em 2018.

culos de 2,05 milhões para 2,13 milhões. Os resultados do 
setor caíram ao nível de 2006.

Na comparação com o auge do Setor, entre 2012 e 
2013, o triênio 2014/2016 tem números para serem es-
quecidos. Ao todo, foi uma queda de quase 1,5 milhão de 
unidades (41,4%). Como o desemprego ainda é o princi-
pal empecilho à retomada, o aspecto enfatizado pelo diri-
gente da Anfavea é a queda do juro decidida nas últimas 
três reuniões do Copom e, em especial, a indicação de 
que novas quedas das taxas deverão ocorrer nos próxi-
mos meses.

Outro fator que justifica o otimismo é a mudança de 
regras de financiamento do BNDES, com ampliação do 
acesso ao crédito por micro, pequenas e médias empre-
sas que faturam até R$ 300 milhões anuais. Anunciadas 
para os próximos três anos, beneficiarão ampla gama de 
empresas, inclusive de autopeças.

A ênfase na previsibilidade é crucial para empresá-
rios e investidores, disse Megale. E isso vale não só para 
um setor em crise, que opera com menos da metade da 
capacidade instalada, mas para toda a economia. O ciclo 
de queda parece terminar e especialistas já preveem uma 
retomada mais forte no segundo semestre.

Notícias BR

tre as grandes nações, segundo o FMI, ficando 

atrás apenas da Venezuela, que vive grave cri-

se política, econômica e social há alguns anos 

e deve ver seu PIB cair mais 6% neste ano e 

3% em 2018. Segundo o Fundo, o prolonga-

mento da recessão no ano passado e os ele-

vados desemprego e nível de endividamento 

pioraram as previsões de crescimento do Brasil.
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No dia 18 de janeiro, o Sindipeças divulgou a 

Pesquisa Conjuntural realizada pela entida-

de com base em dados fornecidos por seus 

associados. O estudo foi feito em cima do resultado 

consolidado do período entre janeiro e novembro de 

2016. Com base nos números, o relatório apresen-

tou crescimento em somente um segmento do Se-

tor de Autopeças: a Reposição. O Aftermarket teve 

crescimento de 2,19% no período.

No material divulgado, o Sindipeças edita o Rela-

tório de Acompanhamento Econômico, com os princi-

pais indicadores da indústria de autopeças, como fa-

turamento, produção física, utilização de capacidade, 

nível de emprego e investimentos, além da projeção de 

produção de veículos no Brasil. Também podem ser 

consultados dados de produção, venda e estoque de 

veículos; e informações de operações de crédito para 

a aquisição de automóveis e comerciais leves, conces-

são de crédito para a aquisição de veículos por pesso-

as físicas e inflação para donos de veículos.  

Pesquisa Conjuntural do Sindipeças aponta retração de quase todos os segmentos do Setor de Autopeças  

Segmento de Reposição  
é o único da cadeia a fechar positivo

Principais pontos do relatório 
O faturamento referente aos negócios com montadoras, quando a autopeça é vendida 

para a produção do veículo, teve queda de 3,58% na comparação com 2015. Já nas ex-

portações, o resultado também foi menor. Mas, se analisado em reais ou em dólares, tem 

uma diferença substancial devido à variação do câmbio no período. Na moeda brasileira, 

o decréscimo foi de 5,92%, enquanto na moeda norte-americana a queda foi de 12,34%. 

As vendas para a reposição e intrassetoriais cresceram 2,19% e 23,16%, 

respectivamente.

Análise do relatório deve ser feita com base na variação
Ainda que alguns números sejam negativos, vale a ressalva sobre o viés positivo. Se 

ainda houve queda, ao menos em alguns segmentos elas foram diminuindo mês a mês. 

Um exemplo dessa retomada vem da retração do faturamento em base interanual, que 

teve resultados menos negativos a cada 30 dias. 

Em janeiro e fevereiro, por exemplo, a queda no comparativo com 2015 estava na 

casa dos 14%. Baixou para a faixa de 6% em meados do ano e chegou a apenas 2,23% 

no acumulado até novembro.

Faturamento líquido nominal consolidado
Variação em % (acúmulo mensal do ano /igual período do ano anterior)
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Reposição é a estrela
do relatório

O principal destaque do relatório ficou mesmo por conta do resultado 

das vendas para os mercados de reposição e intrassetorial. Os negó-

cios do Aftermarket, que envolve manutenção preventiva ou corretiva, 

além de reposição de fluídos, e entre fábricas da cadeia, exibiram, res-

pectivamente, alta de 2,19% e de 23,16%. 

Exportação e Empregos não 
tiveram a mesma sorte

Já para as exportações, os resultados não foram tão positi-

vos. Se analisadas em reais, recuaram 5,92% e quando conver-

tidas em dólares, resultaram em queda de 12,34%. O emprego 

no setor teve queda em 13,88% no acumulado do ano e a capa-

cidade ociosa avançou 12,66%.

Produção industrial das autopeças x das montadoras
Sendo 2012 = 100 (número-índice)

Faturamento em autopeças x produção de autoveículos
Variação mensal (em %)

Brasil tem aumento 
na exportação para 
América Latina e Ásia

No primeiro mês do ano, as exportações brasileiras foram 

de US$ 14,911 bilhões, com crescimento de 20,6% em 

relação a janeiro de 2016. As importações somaram US$ 

12,187 bilhões, o que representou um aumento de 7,3% sobre 

igual período do ano anterior. 

Na entrevista coletiva para comentar os dados, o diretor do 

Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministé-

rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Herlon Brandão, 

informou que a taxa de crescimento das exportações em ja-

neiro foi a maior desde 2011, quando o aumento tinha sido de 

28,2%. Em relação às importações, segundo Brandão, janeiro 

de 2017 teve a maior taxa de crescimento para o mês desde 

2013 (14,7%). 

O diretor também destacou o superávit de US$ 2,725 bilhões, 

o segundo maior para meses de janeiro desde 2006 (US$ 2,83 

bilhões). Se comparado com o saldo registrado em janeiro de 2016 

(US$ 915 milhões), o valor apresentou crescimento de 197,8%. 

Em relação às importações, houve aumento das compras de 

bens intermediários (22,8%), combustíveis e lubrificantes (15,8%), 

além de bens de consumo (2,8%), enquanto que retrocederam as 

compras de bens de capital (-40,1%).

Segundo Brandão o aumento das compras externas em janeiro 

são bom sinal.  “Consideramos que seja um sinal de melhora da 

economia brasileira, motivada pelo crescimento da atividade indus-

Mundo 1

Divulgação

Superávit de 
janeiro é o maior 
dos últimos 11 anos

trial”, disse. Em relação à previsão para 2017, Brandão reafirmou 

a expectativa de um saldo nos mesmos patamares de 2016, com 

crescimento das exportações e das importações.

Países parceiros

Os cinco principais compradores de produtos brasileiros em 

janeiro foram: China (US$ 3,027 bilhões), Estados Unidos (US$ 

1,828 bilhão), Argentina (US$ 1,036 bilhão), Países Baixos (US$ 

681 milhões) e Índia (US$ 417 milhões). Cresceram as vendas 

para Ásia (34,2%), Oriente Médio (28,3%), União Europeia (12,7%) 

e Mercosul (14,9%). 

Em relação às importações, os cinco principais fornecedores do 

Brasil foram: China (US$ 2,332 bilhões), Estados Unidos (US$ 2,135 

bilhões), Alemanha (US$ 738 milhões), Argentina (US$ 680 milhões) 

e Coreia do Sul (US$ 448 milhões). Aumentaram as compras de 

produtos vindos da África (89,4%) e Mercosul (31,9%). 

Argentina 

Em janeiro, as exportações brasileiras para a Argentina au-

mentaram 14,1% por conta principalmente de veículos de car-

ga, automóveis de passageiros e autopeças, ônibus, laminados 

planos e carne suína. Já as compras originárias do país vizinho 

cresceram 27,1%, devido à importação de milho em grão, tri-

go em grão, automóveis de passageiros e cevada em grão. 

Mês fechou com saldo positivo de US$ 2,725 bilhões
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Brasil tem aumento 
na exportação para 
América Latina e Ásia

A 
sul coreana Kia Motors Corporation divulgou seus resultados 

referentes a 2016. Os números apresentam crescimento de 

3,2% em relação ao ano anterior. Considerando vendas de 

exportação, vendas domésticas e vendas de plantas no exterior para 

veículos de passageiros, recreativos e comerciais, registrou um total 

de 3.007.976 unidades vendidas.

 Os principais mercados responsáveis pelo resultado foram 

Europa Ocidental, China, América do Norte e Coreia do Sul, com 

13,1% (436.006 unidades vendidas), 4,4% (663.070 unidades), 3,7% 

(719.268 unidades) e 1,4% (535.000 unidades), respectivamente.

Não fugiu da crise no Brasil 

Por outro lado, no Brasil, os números não foram tão otimistas. So-

frendo com forte crise no setor, o acumulado de 2016 foi de 10.779, 

somando apenas 0,54% de participação e em 17º entre as marcas. 

Mesmo com a queda ante 2015, quando foram 15.931 unidades 

comercializadas, a montadora subiu uma posição na lista de partici-

pação no país.

Na lista geral do volume até dezembro da Fenabrave (Federação 

Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), a marca entra na 

relação apenas com o comercial leve K2500, ficando em 18º lugar 

com 1.372 unidades.  Por categoria, o Cerato fica em 13º entre os se-

dans médios (com 1609 unidades), o Picanto fica em 4º no monocab 

(com 1878 unidades) e o Carnival ocupou a 3ª posição no grandcab.

Nos mercados do exterior, o SUV compacto Sportage foi o mode-

lo mais vendido, com 515.067 unidades. Aqui no País ele também foi 

destaque da Kia, com 4.505 vendidos, ficando em 15º entre os SUVs.

Kia Motors 
cresce 3,2% 
em 2016

Montadoras

Eventos

O 
Grupo Universal/Univel realizou, no dia 27 de janeiro, em sua sede em Osas-

co-SP, evento para o lançamento de seu e-commerce B2B – que permitirá 

vendas somente para empresas cadastradas previamente como comprado-

ras. Entre os convidados, estiveram executivos do Grupo, alguns de seus principais 

clientes e a mídia especializada. 

O lançamento da plataforma virtual de vendas, que é a primeira no formato B2B 

no Setor de Reposição, foi uma oportunidade de fazer ajustes na ferramenta antes da 

liberação integral do acesso, que está prevista para o dia 10 de fevereiro. Os clientes 

convidados testaram o e-commerce e puderam relatar as dificuldades encontradas 

para que sejam ajustadas antes da liberação do acesso.

Segundo a Universal, que aproveitou a proximidade com a comemoração de 

seus 40 anos para o lançamento, o e-commerce faz parte da vontade da empresa 

de se manter na vanguarda do segmento, apostando no pioneirismo e modernização. 

Grupo Universal/Univel 
lança o 1º  E-commerce 
B2B para a Reposição

A Loja Virtual do Grupo Universal/Univel operará no 

formato B2B (Business to Business). Será basicamente 

uma ferramenta de vendas voltada exclusivamente para 

Pessoas Jurídicas. Em conversa com a equipe do Brasil 

Peças que esteve presente no lançamento, Elsio Coelho, 

Diretor Comercial da Universal, destacou que esse for-

mato de negócios preserva a estrutura do mercado de 

autopeças como se conhece hoje. 

“O intuito é ter uma ferramenta que facilite, sobretu-

do, o alcance. Chegaremos mais facilmente em lugares 

onde havia dificuldade. Mas, com a plataforma funcio-

nando entre ‘CNPJS’, garantimos que não haverá ne-

gócio com ‘CPFS’ e isso mantém a atuação tanto dos 

representantes, quanto dos varejistas, sem alteração”, 

comentou Elsio.

Na mesma linha, Ricardo Ferreira, Presidente do Gru-

po, destacou o que a Universal busca com a implemen-

tação do sistema. Para ele, o fato de ser uma operação 

possível 24 horas por dia e sete dias por semana é uma 

das principais vantagens do e-commerce. Com a loja vir-

tual, os clientes passam a ter maior conhecimento sobre 

o portfólio da Universal, algo que torna mais completo 

o atendimento ao próprio varejista, útil ao representante 

de vendas e funcional para a empresa que deixa seu 

catálogo mais visível.

“O projeto traz algumas vantagens.  O ponto prin-

cipal é tornar a Universal uma empresa mais dinâmi-

ca, 24 horas à disposição.  Também se torna possível 

diminuir os estoques das lojas, que passam a operar 

como farmácias, por exemplo. Fazendo os pedidos 

de forma mais ágil, de acordo com a demanda”, dis-

se Ricardo. O Presidente do Grupo também ressaltou 

que “com a plataforma operando para negócios B2B, 

seguiremos respeitando e

preservando a cadeia

de reposição”.

A Diretora Sophia Ferreira auxiliou alguns 
clientes durante os testes da Loja Virtual.

Ricardo Ferreira, Presidente 
do Grupo Universal/Univel.

Em formato B2B, a loja virtual só terá vendas para empresas

Universal Automotive 
aproveitou o período 
de comemoração por 

seus 40 anos , comple-
tados em 22 de janeiro, 

para lançar a plata-
forma virtual.

    O Diretor Superintendente 
Arnaldo Mamede foi mais um 

a falar sobre o lançamento 
e destacar o compromisso 

da Universal em melhorar o 
atendimento aos clientes.
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Como vai funcionar o E-commerce da Universal



A ndar com notas e moedas já é considerado algo que praticamente 

ficou para trás e, com a popularização dos cartões isso é algo facil-

mente percebido nas principais cidades do mundo. O próximo passo, 

ao que tudo indica, será ainda mais surpreendente. A tendência é que a car-

teira digital ganhe cada vez mais espaço. E com esse cenário, até o seu carro 

poderá ser usado para pagar, por exemplo, o combustível. Os pagamentos a 

bordo, há pouco tempo algo surreal, já está pronto para chegar ao mundo real.

A Honda exibiu, durante a feira de tecnologia CES em janeiro, um protótipo 

que permite pagar o estacionamento ou o combustível sem usar cartão de 

crédito. General Motors e Kia poderão oferecer um recurso similar ainda este 

ano. E, em dezembro, a Volkswagen comprou a PayByPhone, uma provedora 

de pagamentos móveis de parquímetros.

Inicialmente, essa tecnologia será limitada a itens como pedágios e dri-

ve-thrus de redes de fast food. Com o avanço dos carros autônomos, as 

montadoras preveem que os veículos farão as vezes de hubs de comércio 

eletrônico, nos quais será possível comprar roupas e alimentos para pegá-los, 

depois, na calçada, a caminho de casa.

As montadoras estimam que as carteiras digitais se popularizarão quando 

o número de automóveis conectados — com tecnologia de satélite, celular, 

Wi-Fi ou Bluetooth — se expandir. Este ano, o número de carros com conec-

tividade de celular chegará a 65,7 milhões, contra 40,4 milhões em 2016, 

segundo a empresa de pesquisa Gartner.

A infraestrutura de parquímetros, bombas de combustíveis e restaurantes 

pode demorar um tempo para se adaptar. Os parquímetros devem estar entre 

os primeiros a aceitar pagamentos on-line, mas, normalmente, a atualização 

dos postos de combustíveis é mais cara e mais lenta.

O maior obstáculo será convencer os consumidores a adotarem a tecno-

logia, considerando que os aplicativos de pagamentos pelo telefone já têm a 

liderança, disse Chetan Sharma, analista independente de conexões sem fio.

Divulgação

Carros podem 
substituir os cartões 
na hora do pagamento

2Tecnologia
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A   máquina faz parte do revolucionário proje-
to da Volvo CE de desenvolver um canteiro 
de obras para equipamentos de construção 

inteligentes, onde espera-se uma redução de até 
95% nas emissões de poluentes e também uma 
diminuição de 25% nos custos para os clientes. A 
carregadeira autônoma HX1 é ainda um protótipo e 
não está disponível comercialmente.

O veículo representa uma nova abordagem em 
busca de um futuro de sustentabilidade na indústria 

da construção, baseado na eletromobilidade e em 
veículos autônomos. Ao invés de ter apenas algumas 
máquinas grandes e versáteis, como é comum atu-
almente nos sites de construção e de mineração, a 
HX1 aponta o surgimento de máquinas especializa-
das menores e mais numerosas. A ideia é satisfazer 
as necessidades dos clientes, combinando máqui-
nas inteligentes, automação e mobilidade elétrica.

 “O HX1 é uma antiga ambição da Volvo CE 
de criar soluções de transporte mais sustentáveis”, 

afirma Patrik Lundblad, vice-presidente de Tecno-
logia da Volvo CE. “Este prêmio é um tributo ao 
trabalho árduo dos funcionários na expansão das 
fronteiras da tecnologia e da inovação. É um reco-
nhecimento que comprova a posição da Volvo CE 
na vanguarda do desenvolvimento tecnológico”, diz. 
“É impressionante ver como as inovações vencedo-
ras retomam processos e tecnologias históricas e as 
reinventam para atender às necessidades do futu-
ro”, complementa Mats Deleryd, presidente do SIQ.

GM e Honda buscam a fabricação de célula 
de combustível em operação conjunta

Carregadeira de carga autônoma da Volvo CE 
conquista prêmio de inovação de qualidade

Tecnologia

A 
General Motors (GM) e a Honda anunciaram 

o estabelecimento da primeira joint-venture da 

indústria automotiva para a produção em mas-

sa de um sistema avançado de células de combustível 

de hidrogênio que será utilizado nos futuros produtos 

das duas marcas. Denominada “Manufatura de Sistema 

de Células de Combustível, LLC” (Fuel Cell System Ma-

nufacturing, LLC), a nova empresa irá operar dentro da 

fábrica de baterias da GM em Brownstown, Michigan. A 

produção em massa está prevista para iniciar por volta 

de 2020 e gerar aproximadamente 100 novos empre-

gos. As empresas estão realizando aportes igualitários, 

totalizando um investimento de $85 milhões.

Honda e GM vêm trabalhando juntas por meio de 

um acordo de colaboração anunciado em Julho de 

2013, que estabelece um convênio de codesenvolvi-

mento para a próxima geração de sistemas de células 

de combustível e tecnologias de armazenamento de 

hidrogênio. As empresas integraram as equipes de de-

senvolvimento e compartilharam conteúdo de proprie-

dade intelectual para criar uma solução comercial mais 

acessível para a tecnologia, bem como para sistemas 

de célula de combustível e armazenamento de hidro-

gênio. 

“Nos últimos três anos, engenheiros da Honda e 

GM têm trabalhado como um time único, em que cada 

empresa fornece seu conhecimento específico para 

criar a próxima geração de sistema de célula de com-

bustível compacto e de baixo custo”, afirma Toshiaki 

Mikoshiba, diretor de operações da Honda para a Amé-

rica do Norte e presidente e CEO da Honda América 

do Norte. “A base desse excelente trabalho em equipe 

agora nos levará ao estágio de produção em massa de 

um sistema de células de combustível que irá ajudar 

cada empresa a criar no futuro um novo valor para seus 

clientes em veículos movidos a células de combustível”.

A joint-venture será operada por um conselho de 

administração composto por três executivos de cada 

empresa. Além disso, o posto da presidência será ro-

tativo, intercalado entre as empresas. As duas marcas 

são líderes reconhecidas em tecnologias de célula de 

combustível com mais de 2.200 patentes, de acordo 

com o Índice de Crescimento de Patentes de Energia 

Limpa (Clean Energy Patent Growth Index). A GM e 

Honda aparecem no ranking como número 1 e número 

3, respectivamente, em número de patentes de células 

de combustível registradas entre 2002 e 2015.

“A junção de dois líderes em inovação de cé-

lula de combustível é um importante desenvolvi-

mento no sentido de levar as células de combustível 

para as aplicações dominantes de propulsão”, diz 

Mark Reuss, Vice-presidente executivo de Desen-

volvimento de Produto Global, Compras e Cadeia de 

Fornecedores da GM. “A eventual implantação des-

ta tecnologia nos veículos de passageiros criará op-

ções de mobilidade mais diferenciadas e ambiental-

mente amigáveis para os consumidores”, completa.
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A   máquina faz parte do revolucionário proje-
to da Volvo CE de desenvolver um canteiro 
de obras para equipamentos de construção 

inteligentes, onde espera-se uma redução de até 
95% nas emissões de poluentes e também uma 
diminuição de 25% nos custos para os clientes. A 
carregadeira autônoma HX1 é ainda um protótipo e 
não está disponível comercialmente.

O veículo representa uma nova abordagem em 
busca de um futuro de sustentabilidade na indústria 

da construção, baseado na eletromobilidade e em 
veículos autônomos. Ao invés de ter apenas algumas 
máquinas grandes e versáteis, como é comum atu-
almente nos sites de construção e de mineração, a 
HX1 aponta o surgimento de máquinas especializa-
das menores e mais numerosas. A ideia é satisfazer 
as necessidades dos clientes, combinando máqui-
nas inteligentes, automação e mobilidade elétrica.

 “O HX1 é uma antiga ambição da Volvo CE 
de criar soluções de transporte mais sustentáveis”, 

afirma Patrik Lundblad, vice-presidente de Tecno-
logia da Volvo CE. “Este prêmio é um tributo ao 
trabalho árduo dos funcionários na expansão das 
fronteiras da tecnologia e da inovação. É um reco-
nhecimento que comprova a posição da Volvo CE 
na vanguarda do desenvolvimento tecnológico”, diz. 
“É impressionante ver como as inovações vencedo-
ras retomam processos e tecnologias históricas e as 
reinventam para atender às necessidades do futu-
ro”, complementa Mats Deleryd, presidente do SIQ.

GM e Honda buscam a fabricação de célula 
de combustível em operação conjunta

Carregadeira de carga autônoma da Volvo CE 
conquista prêmio de inovação de qualidade

Tecnologia

A 
General Motors (GM) e a Honda anunciaram 

o estabelecimento da primeira joint-venture da 

indústria automotiva para a produção em mas-

sa de um sistema avançado de células de combustível 

de hidrogênio que será utilizado nos futuros produtos 

das duas marcas. Denominada “Manufatura de Sistema 

de Células de Combustível, LLC” (Fuel Cell System Ma-

nufacturing, LLC), a nova empresa irá operar dentro da 

fábrica de baterias da GM em Brownstown, Michigan. A 

produção em massa está prevista para iniciar por volta 

de 2020 e gerar aproximadamente 100 novos empre-

gos. As empresas estão realizando aportes igualitários, 

totalizando um investimento de $85 milhões.

Honda e GM vêm trabalhando juntas por meio de 

um acordo de colaboração anunciado em Julho de 

2013, que estabelece um convênio de codesenvolvi-

mento para a próxima geração de sistemas de células 

de combustível e tecnologias de armazenamento de 

hidrogênio. As empresas integraram as equipes de de-

senvolvimento e compartilharam conteúdo de proprie-

dade intelectual para criar uma solução comercial mais 

acessível para a tecnologia, bem como para sistemas 

de célula de combustível e armazenamento de hidro-

gênio. 

“Nos últimos três anos, engenheiros da Honda e 

GM têm trabalhado como um time único, em que cada 

empresa fornece seu conhecimento específico para 

criar a próxima geração de sistema de célula de com-

bustível compacto e de baixo custo”, afirma Toshiaki 

Mikoshiba, diretor de operações da Honda para a Amé-

rica do Norte e presidente e CEO da Honda América 

do Norte. “A base desse excelente trabalho em equipe 

agora nos levará ao estágio de produção em massa de 

um sistema de células de combustível que irá ajudar 

cada empresa a criar no futuro um novo valor para seus 

clientes em veículos movidos a células de combustível”.

A joint-venture será operada por um conselho de 

administração composto por três executivos de cada 

empresa. Além disso, o posto da presidência será ro-

tativo, intercalado entre as empresas. As duas marcas 

são líderes reconhecidas em tecnologias de célula de 

combustível com mais de 2.200 patentes, de acordo 

com o Índice de Crescimento de Patentes de Energia 

Limpa (Clean Energy Patent Growth Index). A GM e 

Honda aparecem no ranking como número 1 e número 

3, respectivamente, em número de patentes de células 

de combustível registradas entre 2002 e 2015.

“A junção de dois líderes em inovação de cé-

lula de combustível é um importante desenvolvi-

mento no sentido de levar as células de combustível 

para as aplicações dominantes de propulsão”, diz 

Mark Reuss, Vice-presidente executivo de Desen-

volvimento de Produto Global, Compras e Cadeia de 

Fornecedores da GM. “A eventual implantação des-

ta tecnologia nos veículos de passageiros criará op-

ções de mobilidade mais diferenciadas e ambiental-

mente amigáveis para os consumidores”, completa.
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A ndar com notas e moedas já é considerado algo que praticamente 

ficou para trás e, com a popularização dos cartões isso é algo facil-

mente percebido nas principais cidades do mundo. O próximo passo, 

ao que tudo indica, será ainda mais surpreendente. A tendência é que a car-

teira digital ganhe cada vez mais espaço. E com esse cenário, até o seu carro 

poderá ser usado para pagar, por exemplo, o combustível. Os pagamentos a 

bordo, há pouco tempo algo surreal, já está pronto para chegar ao mundo real.

A Honda exibiu, durante a feira de tecnologia CES em janeiro, um protótipo 

que permite pagar o estacionamento ou o combustível sem usar cartão de 

crédito. General Motors e Kia poderão oferecer um recurso similar ainda este 

ano. E, em dezembro, a Volkswagen comprou a PayByPhone, uma provedora 

de pagamentos móveis de parquímetros.

Inicialmente, essa tecnologia será limitada a itens como pedágios e dri-

ve-thrus de redes de fast food. Com o avanço dos carros autônomos, as 

montadoras preveem que os veículos farão as vezes de hubs de comércio 

eletrônico, nos quais será possível comprar roupas e alimentos para pegá-los, 

depois, na calçada, a caminho de casa.

As montadoras estimam que as carteiras digitais se popularizarão quando 

o número de automóveis conectados — com tecnologia de satélite, celular, 

Wi-Fi ou Bluetooth — se expandir. Este ano, o número de carros com conec-

tividade de celular chegará a 65,7 milhões, contra 40,4 milhões em 2016, 

segundo a empresa de pesquisa Gartner.

A infraestrutura de parquímetros, bombas de combustíveis e restaurantes 

pode demorar um tempo para se adaptar. Os parquímetros devem estar entre 

os primeiros a aceitar pagamentos on-line, mas, normalmente, a atualização 

dos postos de combustíveis é mais cara e mais lenta.

O maior obstáculo será convencer os consumidores a adotarem a tecno-

logia, considerando que os aplicativos de pagamentos pelo telefone já têm a 

liderança, disse Chetan Sharma, analista independente de conexões sem fio.
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Brasil tem aumento 
na exportação para 
América Latina e Ásia

A 
sul coreana Kia Motors Corporation divulgou seus resultados 

referentes a 2016. Os números apresentam crescimento de 

3,2% em relação ao ano anterior. Considerando vendas de 

exportação, vendas domésticas e vendas de plantas no exterior para 

veículos de passageiros, recreativos e comerciais, registrou um total 

de 3.007.976 unidades vendidas.

 Os principais mercados responsáveis pelo resultado foram 

Europa Ocidental, China, América do Norte e Coreia do Sul, com 

13,1% (436.006 unidades vendidas), 4,4% (663.070 unidades), 3,7% 

(719.268 unidades) e 1,4% (535.000 unidades), respectivamente.

Não fugiu da crise no Brasil 

Por outro lado, no Brasil, os números não foram tão otimistas. So-

frendo com forte crise no setor, o acumulado de 2016 foi de 10.779, 

somando apenas 0,54% de participação e em 17º entre as marcas. 

Mesmo com a queda ante 2015, quando foram 15.931 unidades 

comercializadas, a montadora subiu uma posição na lista de partici-

pação no país.

Na lista geral do volume até dezembro da Fenabrave (Federação 

Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), a marca entra na 

relação apenas com o comercial leve K2500, ficando em 18º lugar 

com 1.372 unidades.  Por categoria, o Cerato fica em 13º entre os se-

dans médios (com 1609 unidades), o Picanto fica em 4º no monocab 

(com 1878 unidades) e o Carnival ocupou a 3ª posição no grandcab.

Nos mercados do exterior, o SUV compacto Sportage foi o mode-

lo mais vendido, com 515.067 unidades. Aqui no País ele também foi 

destaque da Kia, com 4.505 vendidos, ficando em 15º entre os SUVs.

Kia Motors 
cresce 3,2% 
em 2016

Montadoras

Eventos

O 
Grupo Universal/Univel realizou, no dia 27 de janeiro, em sua sede em Osas-

co-SP, evento para o lançamento de seu e-commerce B2B – que permitirá 

vendas somente para empresas cadastradas previamente como comprado-

ras. Entre os convidados, estiveram executivos do Grupo, alguns de seus principais 

clientes e a mídia especializada. 

O lançamento da plataforma virtual de vendas, que é a primeira no formato B2B 

no Setor de Reposição, foi uma oportunidade de fazer ajustes na ferramenta antes da 

liberação integral do acesso, que está prevista para o dia 10 de fevereiro. Os clientes 

convidados testaram o e-commerce e puderam relatar as dificuldades encontradas 

para que sejam ajustadas antes da liberação do acesso.

Segundo a Universal, que aproveitou a proximidade com a comemoração de 

seus 40 anos para o lançamento, o e-commerce faz parte da vontade da empresa 

de se manter na vanguarda do segmento, apostando no pioneirismo e modernização. 

Grupo Universal/Univel 
lança o 1º  E-commerce 
B2B para a Reposição

A Loja Virtual do Grupo Universal/Univel operará no 

formato B2B (Business to Business). Será basicamente 

uma ferramenta de vendas voltada exclusivamente para 

Pessoas Jurídicas. Em conversa com a equipe do Brasil 

Peças que esteve presente no lançamento, Elsio Coelho, 

Diretor Comercial da Universal, destacou que esse for-

mato de negócios preserva a estrutura do mercado de 

autopeças como se conhece hoje. 

“O intuito é ter uma ferramenta que facilite, sobretu-

do, o alcance. Chegaremos mais facilmente em lugares 

onde havia dificuldade. Mas, com a plataforma funcio-

nando entre ‘CNPJS’, garantimos que não haverá ne-

gócio com ‘CPFS’ e isso mantém a atuação tanto dos 

representantes, quanto dos varejistas, sem alteração”, 

comentou Elsio.

Na mesma linha, Ricardo Ferreira, Presidente do Gru-

po, destacou o que a Universal busca com a implemen-

tação do sistema. Para ele, o fato de ser uma operação 

possível 24 horas por dia e sete dias por semana é uma 

das principais vantagens do e-commerce. Com a loja vir-

tual, os clientes passam a ter maior conhecimento sobre 

o portfólio da Universal, algo que torna mais completo 

o atendimento ao próprio varejista, útil ao representante 

de vendas e funcional para a empresa que deixa seu 

catálogo mais visível.

“O projeto traz algumas vantagens.  O ponto prin-

cipal é tornar a Universal uma empresa mais dinâmi-

ca, 24 horas à disposição.  Também se torna possível 

diminuir os estoques das lojas, que passam a operar 

como farmácias, por exemplo. Fazendo os pedidos 

de forma mais ágil, de acordo com a demanda”, dis-

se Ricardo. O Presidente do Grupo também ressaltou 

que “com a plataforma operando para negócios B2B, 

seguiremos respeitando e

preservando a cadeia

de reposição”.

A Diretora Sophia Ferreira auxiliou alguns 
clientes durante os testes da Loja Virtual.

Ricardo Ferreira, Presidente 
do Grupo Universal/Univel.

Em formato B2B, a loja virtual só terá vendas para empresas

Universal Automotive 
aproveitou o período 
de comemoração por 

seus 40 anos , comple-
tados em 22 de janeiro, 

para lançar a plata-
forma virtual.

    O Diretor Superintendente 
Arnaldo Mamede foi mais um 

a falar sobre o lançamento 
e destacar o compromisso 

da Universal em melhorar o 
atendimento aos clientes.
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Como vai funcionar o E-commerce da Universal



Reposição é a estrela
do relatório

O principal destaque do relatório ficou mesmo por conta do resultado 

das vendas para os mercados de reposição e intrassetorial. Os negó-

cios do Aftermarket, que envolve manutenção preventiva ou corretiva, 

além de reposição de fluídos, e entre fábricas da cadeia, exibiram, res-

pectivamente, alta de 2,19% e de 23,16%. 

Exportação e Empregos não 
tiveram a mesma sorte

Já para as exportações, os resultados não foram tão positi-

vos. Se analisadas em reais, recuaram 5,92% e quando conver-

tidas em dólares, resultaram em queda de 12,34%. O emprego 

no setor teve queda em 13,88% no acumulado do ano e a capa-

cidade ociosa avançou 12,66%.

Produção industrial das autopeças x das montadoras
Sendo 2012 = 100 (número-índice)

Faturamento em autopeças x produção de autoveículos
Variação mensal (em %)

Brasil tem aumento 
na exportação para 
América Latina e Ásia

No primeiro mês do ano, as exportações brasileiras foram 

de US$ 14,911 bilhões, com crescimento de 20,6% em 

relação a janeiro de 2016. As importações somaram US$ 

12,187 bilhões, o que representou um aumento de 7,3% sobre 

igual período do ano anterior. 

Na entrevista coletiva para comentar os dados, o diretor do 

Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministé-

rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Herlon Brandão, 

informou que a taxa de crescimento das exportações em ja-

neiro foi a maior desde 2011, quando o aumento tinha sido de 

28,2%. Em relação às importações, segundo Brandão, janeiro 

de 2017 teve a maior taxa de crescimento para o mês desde 

2013 (14,7%). 

O diretor também destacou o superávit de US$ 2,725 bilhões, 

o segundo maior para meses de janeiro desde 2006 (US$ 2,83 

bilhões). Se comparado com o saldo registrado em janeiro de 2016 

(US$ 915 milhões), o valor apresentou crescimento de 197,8%. 

Em relação às importações, houve aumento das compras de 

bens intermediários (22,8%), combustíveis e lubrificantes (15,8%), 

além de bens de consumo (2,8%), enquanto que retrocederam as 

compras de bens de capital (-40,1%).

Segundo Brandão o aumento das compras externas em janeiro 

são bom sinal.  “Consideramos que seja um sinal de melhora da 

economia brasileira, motivada pelo crescimento da atividade indus-

Mundo 1

Divulgação

Superávit de 
janeiro é o maior 
dos últimos 11 anos

trial”, disse. Em relação à previsão para 2017, Brandão reafirmou 

a expectativa de um saldo nos mesmos patamares de 2016, com 

crescimento das exportações e das importações.

Países parceiros

Os cinco principais compradores de produtos brasileiros em 

janeiro foram: China (US$ 3,027 bilhões), Estados Unidos (US$ 

1,828 bilhão), Argentina (US$ 1,036 bilhão), Países Baixos (US$ 

681 milhões) e Índia (US$ 417 milhões). Cresceram as vendas 

para Ásia (34,2%), Oriente Médio (28,3%), União Europeia (12,7%) 

e Mercosul (14,9%). 

Em relação às importações, os cinco principais fornecedores do 

Brasil foram: China (US$ 2,332 bilhões), Estados Unidos (US$ 2,135 

bilhões), Alemanha (US$ 738 milhões), Argentina (US$ 680 milhões) 

e Coreia do Sul (US$ 448 milhões). Aumentaram as compras de 

produtos vindos da África (89,4%) e Mercosul (31,9%). 

Argentina 

Em janeiro, as exportações brasileiras para a Argentina au-

mentaram 14,1% por conta principalmente de veículos de car-

ga, automóveis de passageiros e autopeças, ônibus, laminados 

planos e carne suína. Já as compras originárias do país vizinho 

cresceram 27,1%, devido à importação de milho em grão, tri-

go em grão, automóveis de passageiros e cevada em grão. 

Mês fechou com saldo positivo de US$ 2,725 bilhões
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Vendas de veículos 
novos em janeiro 

indicam ano 
positivo para o setor

D e acordo com relatório divulgado pelo Fundo Mo-

netário Internacional (FMI), no dia 23 de janeiro, 

2017 será, enfim, o ano da estabilização da eco-

nomia brasileira. Alejandro Werner, diretor do Departamen-

to do Hemisfério Ocidental da instituição, afirmou que a 

perspectiva de alta de 0,2% da economia no Brasil pode, 

estatisticamente, ser maior ou até ter um pequeno sinal 

negativo, mas que o país está claramente em um momen-

to diferente do vivido nos últimos dois anos.

“Se isso se manifestará em um crescimento de 0,2%, 

de 0,4% ou de -0,1%, é uma questão estatística. Mas, 

do ponto de vista qualitativo, estão sendo implementadas 

as medidas corretas”, afirmou o executivo. “Acreditamos 

que 2017 será o ano em que a economia 

brasileira se estabiliza”, completou Werner.

O Fundo espera que o país registre uma alta 

de 0,2% no PIB neste ano, um valor menor que os 0,5% 

projetados em outubro. A redução ocorreu por resultados 

piores em 2016, com a recessão sendo mais resistente 

que o imaginado. Mas diversos dados, como inflação em 

baixa, fim da queda do consumo, recuperação do inves-

timento e taxa de câmbio estável, indicam que há uma 

mudança.

O fraco crescimento previsto para o Brasil neste 

ano (0,2%) e para 2018 (1,5%) fará com que o país te-

nha o segundo pior desempenho na América Latina en-

FMI acredita que economia 
brasileira estabilizará em 2017 

O mercado de veículos novos parece, enfim, ter contido 
as sequentes quedas. De acordo com o presidente 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea), Antonio Megale, as vendas de janei-
ro de 2016 foram de 155,3 mil unidades e “tudo indica que 
vamos terminar este mês um pouco melhor”, acrescentou.

A expectativa é que após três anos de quedas consecuti-
vas, as montadoras consigam números melhores nas vendas 
do que em 2016. A Anfavea espera uma recuperação de 4% 
neste ano, o que elevará o número de licenciamentos de veí-

Previsão é de crescimento de 0,2% este ano e 1,5% em 2018.

culos de 2,05 milhões para 2,13 milhões. Os resultados do 
setor caíram ao nível de 2006.

Na comparação com o auge do Setor, entre 2012 e 
2013, o triênio 2014/2016 tem números para serem es-
quecidos. Ao todo, foi uma queda de quase 1,5 milhão de 
unidades (41,4%). Como o desemprego ainda é o princi-
pal empecilho à retomada, o aspecto enfatizado pelo diri-
gente da Anfavea é a queda do juro decidida nas últimas 
três reuniões do Copom e, em especial, a indicação de 
que novas quedas das taxas deverão ocorrer nos próxi-
mos meses.

Outro fator que justifica o otimismo é a mudança de 
regras de financiamento do BNDES, com ampliação do 
acesso ao crédito por micro, pequenas e médias empre-
sas que faturam até R$ 300 milhões anuais. Anunciadas 
para os próximos três anos, beneficiarão ampla gama de 
empresas, inclusive de autopeças.

A ênfase na previsibilidade é crucial para empresá-
rios e investidores, disse Megale. E isso vale não só para 
um setor em crise, que opera com menos da metade da 
capacidade instalada, mas para toda a economia. O ciclo 
de queda parece terminar e especialistas já preveem uma 
retomada mais forte no segundo semestre.

Notícias BR

tre as grandes nações, segundo o FMI, ficando 

atrás apenas da Venezuela, que vive grave cri-

se política, econômica e social há alguns anos 

e deve ver seu PIB cair mais 6% neste ano e 

3% em 2018. Segundo o Fundo, o prolonga-

mento da recessão no ano passado e os ele-

vados desemprego e nível de endividamento 

pioraram as previsões de crescimento do Brasil.
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No dia 18 de janeiro, o Sindipeças divulgou a 

Pesquisa Conjuntural realizada pela entida-

de com base em dados fornecidos por seus 

associados. O estudo foi feito em cima do resultado 

consolidado do período entre janeiro e novembro de 

2016. Com base nos números, o relatório apresen-

tou crescimento em somente um segmento do Se-

tor de Autopeças: a Reposição. O Aftermarket teve 

crescimento de 2,19% no período.

No material divulgado, o Sindipeças edita o Rela-

tório de Acompanhamento Econômico, com os princi-

pais indicadores da indústria de autopeças, como fa-

turamento, produção física, utilização de capacidade, 

nível de emprego e investimentos, além da projeção de 

produção de veículos no Brasil. Também podem ser 

consultados dados de produção, venda e estoque de 

veículos; e informações de operações de crédito para 

a aquisição de automóveis e comerciais leves, conces-

são de crédito para a aquisição de veículos por pesso-

as físicas e inflação para donos de veículos.  

Pesquisa Conjuntural do Sindipeças aponta retração de quase todos os segmentos do Setor de Autopeças  

Segmento de Reposição  
é o único da cadeia a fechar positivo

Principais pontos do relatório 
O faturamento referente aos negócios com montadoras, quando a autopeça é vendida 

para a produção do veículo, teve queda de 3,58% na comparação com 2015. Já nas ex-

portações, o resultado também foi menor. Mas, se analisado em reais ou em dólares, tem 

uma diferença substancial devido à variação do câmbio no período. Na moeda brasileira, 

o decréscimo foi de 5,92%, enquanto na moeda norte-americana a queda foi de 12,34%. 

As vendas para a reposição e intrassetoriais cresceram 2,19% e 23,16%, 

respectivamente.

Análise do relatório deve ser feita com base na variação
Ainda que alguns números sejam negativos, vale a ressalva sobre o viés positivo. Se 

ainda houve queda, ao menos em alguns segmentos elas foram diminuindo mês a mês. 

Um exemplo dessa retomada vem da retração do faturamento em base interanual, que 

teve resultados menos negativos a cada 30 dias. 

Em janeiro e fevereiro, por exemplo, a queda no comparativo com 2015 estava na 

casa dos 14%. Baixou para a faixa de 6% em meados do ano e chegou a apenas 2,23% 

no acumulado até novembro.

Faturamento líquido nominal consolidado
Variação em % (acúmulo mensal do ano /igual período do ano anterior)
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AUTOMEC 2017 
aposta em 
espaços para 
aprimoramento 
técnico

A Automec - Feira Internacional de 

Autopeças, Equipamentos e Ser-

viços, que acontecerá em São 

Paulo, de 25 a 29 abril de 2017, reserva 

aos visitantes, na sua 13ª edição, uma 

série de atividades voltadas para a capa-

citação e conhecimento técnicos aos pro-

fissionais do setor e aos visitantes interes-

sados. Organizada pela Reed Exhibitions 

Alcantara Machado, o maior evento de 

equipamentos de reposição da América 

Latina volta a reunir os setores da indústria 

de veículos pesados, leves e comerciais – 

as feiras eram realizadas separadamente 

desde 2007. Além disso, a nova edição 

do evento de alcance internacional aconte-

cerá no mais moderno e renovado espaço 

de exposição da cidade, o São Paulo Expo 

Exhibition & Convention Center, localizado 

na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila 

Água Funda-SP.

Estão programadas para acontecer 

no decorrer da feira atividades como pa-

lestras gratuitas e espaços específicos 

destinados aos profissionais do varejo, 

como a Loja-Modelo, em parceria com o 

Sincopeças, com demonstrações práticas e 

teóricas de procedimentos operacionais ten-

do como padrão uma loja de funcionamento 

com o que há de mais moderno no segmen-

to. Outro espaço que deverá ser bastante vi-

sitado é a terceira edição da Oficina Modelo, 

cuja novidade é a unificação das atividades 

em mecânicas leves e pesadas, com as no-

vas tendências, demonstrações de produtos 

e as mais novas tecnologias.

O Tuning Área apresentará tecnolo-

gias de ponta, tendências e inovações 

para o automobilismo de competição.  O 

1º Congresso Automec reunirá referências 

do mercado para discutir os principais te-

mas para os negócios do setor como ges-

tão, qualidade, inovação e performance. 

Haverá também disponível toda uma pla-

taforma de conteúdo tecnológico em au-

topeças, com apoio da Harvard Business 

Review. Outro destaque será a nova Arena 

do Conhecimento e Capacitação, com pa-

lestras em espaços abertos da feira.

Para fomentar a geração de negócios, 

desde a última edição a Reed organiza o 

Premium Club Plus, para compradores se-

lecionados, Encontros de Negócios por se-

tor, além das Caravanas dos Compradores. 

Em relação às últimas edições, a 

Automec 2017 terá o dobro de eventos 

paralelos, atendendo às exigências de um 

mercado que busca novos conteúdos, ex-

periências inovadoras, além de conheci-

mento e aprimoramento técnico, antecipa 

Bruno Pati, show manager da Automec. 

“O futuro está em todas as partes, por isso 

todos os projetos foram planejados para 

firmar a Automec como plataforma que 

dita as tendências e vislumbra o futuro do 

setor”, destaca.

Quanto ao novo local do evento, a 

Automec ocupará no São Paulo Expo 

Exhibition & Convention Center 90 mil m2, 

onde serão esperados mais de 70 mil vi-

sitantes e 1500 marcas nacionais e inter-

nacionais e 62 países presentes. Entre as 

marcas que já confirmaram participação na 

Automec 2017 estão Bosch, ZF Service, 

Schaeffler, Continental, Dana, Dayco, 

Magneti Marelli, Mann+Hummel, TEM 

Thomson e Valeo.
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A 13ª Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços promove 
grande número de atividades em 
capacitação profissional e de inovações 
para visitantes e profissionais do setor

Automec

Serviço:
Automec 2017 – 13ª Feira 
Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços

Data: 
25 a 29 de abril de 2017

Local: 
São Paulo Expo Exhibition 
&Convention Center.  Rodovia 
dos Imigrantes, Km 1,5
Vila Água Funda

Mais informações:
www.automecfeira.com.br
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A Bressan Distribuidora, uma das mais respeita-

das no ramo atacadista de produtos automoti-

vos no Brasil, completou 55 anos e aproveitou 

a oportunidade para realizar um evento com alguns de 

seus principais fornecedores. A empresa comercializa 

aproximadamente 30 marcas de produtos das mais 

renomadas fábricas do país. 

Prova da participação destacada da empresa no 

mercado é a classificação como distribuidor Diamond 

da Bosch – a maior classificação concedida por este 

fabricante no segmento automotivo. Para a Bressan, 

essa conquista simboliza capacitação, distinção, reco-

nhecimento e respeito no mercado de reposição, além 

de a diferenciar de outros distribuidores.

História
A história da Bressan começou em 1962, quando 

Edno abriu um pequeno negócio em Cachoeiro de 

Itapemirim. A empresa prosperou e, em 1969, trans-

feriu as atividades para a capital Vitória. 

A Bressan conta com aproximadamente 70 fun-

cionários, que são seus braços fortes para solidificar 

suas vitórias. A empresa é orgulhosamente reconhe-

cida no setor automobilístico como ética, sólida, de 

credibilidade e que permanece jovem, acompanhan-

do as inovações.

Edno Bressan, empresário de 80 anos, dos quais 

68 foram dedicados ao trabalho e 55 especificamen-

te à Bressan Distribuidora, tem ao seu lado nos negó-

cios o filho Cesar Bressan, como diretor da empresa. 

Bressan Distribuidora completa 
55 anos de mercado

3Autopeças

Trajetória da empresa se confunde com
a de seu presidente Edno Bressan

Prestigiando o evento de celebração, 
estiveram presentes presidentes, 
diretores e representantes de
diversos fornecedores: 

O Vice-Presidente do Aftermarket para a América 

do Sul da Tenneco (Monroe, Axios e Walker) Antônio 

Teodoro e seu Gerente Regional de Vendas, Fábio 

Cintra; o Gerente de Vendas da Master Power Tur-

bos, Gerson Ribeiro; o Gerente Nacional de vendas 

da Nakata Automotiva, Ricardo Ribeiro e seu Gestor 

de Contas para o ES, Lucimar Brambilla; o Coorde-

nador Comercial da Viemar Ind. e Com. Ltda., Erison 

Zabisky e seu Representante Regional, Thiago Bar-

ros; o Representante Regional da Taranto Comercial 

Imp. e Exp. Ltda., Fernando Griffo, e Jair Mazioli e o 

Representante Regional da Grazzimetal Ind. e Com. 

de Autopeças Ltda. e Gueparts Ind. e Com. de Peças 

Ltda., Rogen Ferro.

A 
WISA-INDUSTRIAL teve, para o início de 

2017, mudança em sua gerência nacional 

de vendas. A função agora ficará a cargo 

de Eder Minelli, profissional que já acompanha a em-

presa há alguns anos e deu algumas declarações ao 

Brasil Peças sobre sua nova posição. Alguns fatos 

foram predominantes para a sua contratação e talvez 

o principal, foi a sua capacidade de atrair comprado-

res, fato comprovado pelos resultados no estado do 

Rio de Janeiro, atendido por ele e que hoje é o maior 

faturamento da empresa.

Segundo Eder é um desafio grande, mas acre-

dita totalmente no projeto a médio e longo prazo da 

empresa. Essa confiança, inclusive, o fez deixar uma 

pasta com um grande nome e tradição no mercado 

que era a COFRAN-LANTERNAS, para buscar novos 

rumos após quase 20 anos no mercado automotivo. 

O novo gerente da Wisa, comentou também so-

bre o momento do país e se mostrou otimista. Eder, 

aproveitou o bate papo com o Brasil Peças para fazer 

um convite a todos os clientes, parceiros e amigos 

a fazerem uma visita ao estande da WISA na AUTO-

MEC 2017. O estande estará ao lado da KITSBOR e 

pertinho da BOSCH. Endereço do Stand: H-147 

Eder Minelli é o novo Gerente 
Nacional de Vendas da Wisa

Eder Minelli, Gerente Nacional  de 
Vendas da Wisa-Industrial
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Comércio de 
veículos usados 
passa a ser mais 
ágil e seguro

O 
ano começa com uma boa notícia para 

quem deseja vender ou comprar um 

veículo e quer uma segurança jurídi-

ca quanto à transferência de responsabilidade, 

procedência e possíveis pendências do veí-

culo.  Agora, com a aprovação, por parte do 

Conselho Nacional de Trânsito – Contran – da 

Resolução 655, de 10 de janeiro de 2017, foi 

criado o RENAVE – Registro Nacional de Veícu-

los em Estoque. 

Por meio desse sistema informatizado, todo o 

processo de compra e venda de um veículo novo 

ou usado será feito em tempo real e validado pelo 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 

junto aos Departamentos de Trânsito (Detran), 

Receita Federal e Secretarias de Fazenda (Sefaz). 

Com isso, o comprador fica sabendo, na hora, se 

o carro desejado possui algum tipo de pendência 

em termos de restrições, multas etc.

Essa transparência ao processo, além de ofe-

recer uma segurança jurídica muito maior para o 

vendedor e comprador, livrando-os de dores de 

cabeça com pendências pós compra, reduzirá 

consideravelmente os custos e processos buro-

cráticos das revendas de automóveis.

Os benefícios gerais do 

RENAVE para o consumidor 

são claros e muitos. Entre os 

principais estão a redução 

de custo dos veículos e de 

juros pagos, simplificação do 

processo de transferência de 

propriedade, pendências dos veículos já vistas 

e conferidas no ato, garantia de compra de um 

veículo que passou pelo crivo do DENATRAN, 

DETRAN e RFB, transferência instantânea de res-

ponsabilidade ao comprador, comunicação de 

venda realizada automaticamente, formalização 

do negócio de comprar e venda no ato de sua 

celebração, entre outros.

Para os lojistas e revendedoras, o novo sis-

tema reduz custos, oferece uma garantia jurí-

dica maior, elimina problemas com o extravio 

de documentos, otimiza o trabalho operacional, 

garante uma efetiva fiscalização do processo 

pelas autoridades de trânsito, desburocratiza o 

processo, disponibiliza automaticamente e ins-

tantaneamente a mercadoria para venda e in-

centiva a regularização das operações de com-

pra, venda e consignação de veículos nas lojas.

Para o Presidente da FENAUTO, Federação 

Nacional das Associações dos Revendedores 

de Veículos Automotores – entidade representa-

tiva do setor de veículos seminovos e usados, a 

oficialização do RENAVE é uma conquista para 

todo o segmento automotivo. “Trabalhamos mui-

to junto ao Governo Federal e ao Conselho Na-

cional de Trânsito, em conjunto com a Anfavea e 

Fenabrave, para o estabelecimento desse sistema 

que beneficiará um enorme universo de revendas 

de automóveis por todo o Brasil e também o con-

sumidor final, oferecendo mais agilidade, seguran-

ça jurídica e garantia do veículo que está sendo 

negociado. Todas as pendências e responsabili-

dades poderão ser resolvidas em tempo real, sem 

burocracia, assim como um cliente faz um TED 

em uma agência bancária. Realmente, um grande 

avanço para todo o setor”.
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Criação do Registro Nacional de Veículos 
em Estoque facilitará e deixará mais seguro 

processo de compra, venda e transferência de 
veículos

1Info BR
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Por Gilclér Regina
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Brasil tem aumento 
na exportação para 
América Latina e Ásia

De acordo com a consultoria Focus2Move, a liderança em carros 

comercializados tem novo dono. O Grupo Volkswagen foi o 

maior vendedor de veículos do mundo em 2016. O conglo-

merado alemão somou 10,1 milhões de unidades, avançando 1,4% 

sobre os emplacamentos do ano anterior. O volume é recorde para 

a companhia. O segundo lugar ficou com a Toyota, seguida pela 

Renault-Nissan, que superou a General Motors, feito realizado tam-

bém pela Hyundai-Kia.

A distância da Volkswagen para a Toyota foi relativamente pequena. 

A japonesa somou 9,94 milhões de exemplares, mas teve crescimento 

menor que o da rival: 0,2%. Já a Renault-Nissan teve alta significativa de 

6,4% em relação a 2015, somando 8,51 milhões de veículos. A quantia 

deve ficar ainda maior em 2017, após a aquisição da Mitsubishi.

A quarta colocação foi ocupada pela Hyundai-Kia, com 8,17 mi-

lhões de emplacamentos e variação de +1,9%. Os coreanos superaram 

a General Motors, líder global até 2008, que segue perdendo espa-

ço em nível mundial. Agora quinta colocada, a americana comerciali-

zou 7,97 milhões de veículos, com acréscimo de 0,3% para 2015. 
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O 
conhecimento é a maior arma dos motivados 

e só existe uma forma produtiva de obtê-lo, 

isto é, pelo treinamento, leitura de livros, con-

sulta em sites da área, Blogs de conteúdo, viagens, 

estudos...

Hoje, mais do que em qualquer outro tempo, gerar 

resultados tornou-se ponto vital de extremo significado 

para qualquer empresa. 

Motivar e saber identificar quais são os verdadei-

ros talentos e principalmente reter estes talentos, pas-

sa ser o maior segredo de qualquer negócio que queira 

ser competitivo e se diferenciar no mercado.

Não raras vezes a empresa confunde suas equi-

pes com uma atitude de liderança equivocada. Um 

bom exemplo é o de promover o melhor vendedor ao 

cargo de gerente de vendas. 

Neste caso, muitas vezes perde-se o melhor ven-

dedor e se ganha o pior gerente. Não que isso seja 

regra, mas acontece com frequência nas empresas. 

Com a falta dessa visão, muitas empresas sucum-

bem no tratamento de suas equipes e cambaleiam de 

crise em crise por falta de foco em educação, moti-

vação, liderança e treinamento gerando uma tensão 

constante em seus quadros.

O resultado disso é um desempenho medíocre no 

trabalho, nas metas e  objetivos. Não basta apenas 

oferecer qualidade e tecnologia de ponta, é preciso 

mais que isso, conhecimento e uma equipe motivada 

e comprometida.  

Motivar pode ter vários significados, porém, o 

mais importante é saber identificar qual a opção mais 

indicada para sua equipe. 

Pode ser muito arriscado somente fazer planos 

com base no dinheiro, pois cada vez precisará de mais.

Quando alguém começa a se sentir desmotivado, 

passa a colocar a culpa no mercado, na concorrência, 

no preço e cria barreiras para si mesmo que não con-

segue ultrapassar.

Meu conselho para quem vive desmotivado é 

o seguinte: Perdeu a vontade de trabalhar porque 

não é reconhecido? Então trabalhe para você mes-

mo, sempre dando o seu melhor. Um dia alguém 

verá o seu esforço e o seu talento e virá lhe buscar 

ou lhe promover.

O mundo está recheado de histórias de sucesso 

de pessoas que se superaram por causa de suas ati-

tudes positivas mesmo quando o barco estava naufra-

gando. O resto é história de desmotivados...

Pense nisso, um forte abraço e que 
Deus abençoe os seus dias!

Gilclér Regina
É Escritor e Palestrante Profissional.

Uma pessoa simples que se transformou num dos 

mais reconhecidos Conferencistas do país, com 

atuações também no exterior.

A maior arma 
dos motivados

A primeira leitura que eu faço é esta:

OTIMISTAS: Enxergam 
oportunidades nas dificuldades!

PESSIMISTAS: Enxergam 
dificuldades nas oportunidades!

Volkswagen 
ultrapassa a Toyota e 
se torna líder global 
em vendas

1 Grupo Volkswagen – 10,1 milhões

2 Grupo Toyota – 9,94 milhões

3 Renault-Nissan – 8,51 milhões

4 Hyundai-Kia – 8,17 milhões

5 General Motors – 7,97 milhões

6 Grupo Ford – 6,26 milhões

7 Grupo Honda – 4,90 milhões 

8 FCA Fiat Chrysler – 4,86 milhões

9 PSA Peugeot Citroën – 3,24 milhões

10 Suzuki – 2,85 milhões

VENDAS GLOBAIS  • 2016
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Sustentabilidade

Gerdau investe em inovações
sustentáveis para o setor automotivo

Abrafiltros destaca ações
realizadas em 2016

N o ano em que celebrou dez anos de ativi-

dade, a Abrafiltros – Associação Brasileira 

das Empresas de Filtros e seus Sistemas - 

Automotivos e Industriais, realizou diversas ações em 

prol do desenvolvimento do setor de filtração. “Tive-

mos uma agenda intensa de trabalho, com o propó-

sito de atender os associados e promover avanços 

para o mercado”, afirma João Moura, presidente da 

entidade.

 O Programa Descarte Consciente Abrafiltros 

de logística reversa de filtros usados do óleo lubri-

ficante automotivo cumpriu as metas estabelecidas 

nos estados onde está implantado – São Paulo, 

Paraná e Espírito Santo, tendo ainda havido a re-

novação do Termo de Compromisso no Paraná, 

que tem vigência de quatro anos. No geral, em 

2016 foram reciclados mais de 2,3 milhões de fil-

tros e o resultado contribuiu para alcançar a ex-

pressiva marca de mais de 7 milhões de filtros 

reciclados desde o início do programa em 2012.

Entre as atividades, a Abrafiltros, por meio 
da equipe e do corpo diretivo, promoveu no ano 
passado 26 reuniões das Câmaras Setoriais de 
Filtros Automotivos e Industriais, realizou a co-
memoração dos 10 anos da entidade, desen-
volveu trabalhos jurídicos e tributários acerca 
da classificação fiscal de filtros de combustível, 
além de implementação da área comercial da 
entidade e apoio institucional ao IX Simpósio 
Internacional de Lubrificantes, Aditivos e Flui-
dos e à Pollutec Brasil – Feira Internacional de 
Tecnologias e Soluções Ambientais e partici-
pação em diversas feiras ligadas ao setor, in-
cluindo a Filtech, na Alemanha, para acompa-
nhar as tendências do setor de filtração, gerar 
novos contatos e informações aos associados.

 A entidade também realizou o primeiro 
workshop da área de filtros industriais e o Ciclo 

de Palestras Abrafiltros, com temas de interes-
se como a crise política no Brasil e os reflexos 
na iniciativa privada; engajar e fidelizar clientes 
e colaboradores em tempos de crise; a produ-
ção de árvores para atender a indústria; e as 
perspectivas de crescimento para 2017, abor-
dados por especialistas em cada setor. Iniciou 
ainda ações para desenvolvimento da pesqui-
sa de desempenho do setor e realizou a elei-
ção da nova diretoria para o biênio 2017/2018.

“Registramos nosso agradecimento à Di-
retoria, associados, prestadores de serviço e 
a nossa equipe de trabalho. Em um ano difícil 
e turbulento, conseguimos com o empenho de 
todos superar as dificuldades e obter resulta-
dos significativos, o que demonstra que com 
união e perseverança, é sempre possível avan-
çar”, finaliza Moura

Realizações da Abrafiltros

A 
sustentabilidade tem sido a base do avan-

ço tecnológico no setor automotivo nos 

últimos anos. Diante disso, as empresas 

buscam aprimorar produtos e processos visando o 

aumento de eficiência e redução de custos na ca-

deia de produção. Pensando nos atuais desafios 

da indústria, a Gerdau, uma das principais forne-

cedoras de aços para o setor automotivo, anun-

ciou uma série de parcerias com as organizações 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), CBMM 

(Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) e 

Instituto SENAI de Inovação para o desenvolvimen-

to de novas soluções, com um aporte de cerca de 

R$ 1 milhão.

“Fomentamos a inovação por meio de iniciativas 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

para que tragam benefícios para toda a cadeia de 

valor. Na Gerdau, buscamos estabelecer uma co-

municação permanente com o setor automotivo, 

sendo referência na oferta de soluções em aços 

especiais e queremos ser a marca mais lembrada 

pelas montadoras no desenvolvimento de novos 

motores e veículos”, destaca Carlos Daroit, gerente 

de Tecnologia de Aços Especiais da Gerdau. 

Uma das tendências deste mercado é o au-

mento da durabilidade de seus componentes. Esse 

comportamento se dá pela ampliação do período de 

garantia dos veículos. E para cumprir esses obje-

tivos, o estudo e desenvolvimento da aplicabilida-

de dos aços limpos, que apresentam redução na 

densidade, na área e na severidade das inclusões, 

é de grande importância, pois apresentam maior 

resistência à fadiga, quando comparados aos aços 

convencionais, o que implica em maior durabilidade.

 O desenvolvimento de aços bainíticos é outro 

tema estudado para ser empregado na confecção 

de diversos tipos de peças de motores de veículos 

leves e pesados, tais como virabrequins e bielas. 

Trata-se de aços para forjamento a quente com es-

trutura bainítica sob resfriamento contínuo, combi-

nando alta resistência mecânica e alta tenacidade, 

possibilitando aumento de vida em fadiga, redução 

de peso e eliminação de etapas de tratamento tér-

mico durante o processo produtivo.
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O 
trânsito intenso das estradas, comuns nas 

férias e feriados como carnaval, podem ser 

prejudiciais ao veículo. De acordo com a 

NGK, empresa referência em sistemas de ignição, 

isso acontece porque, embora o carro permaneça 

parado, o motor continua funcionando. Por isso, é de 

extrema importância a revisão dos componentes da 

ignição após a viagem de férias.

“Muitas vezes o motorista se baseia apenas na quilo-

metragem para realizar as revisões, o que não é correto. 

Em casos de trânsito intenso, por exemplo, a quilome-

tragem não é alterada, mas os componentes continu-

am trabalhando sob condições severas”, explica Hiro-

mori Mori, consultor de Assistência Técnica da NGK.

Conforme o especialista, a revisão preventiva evita 

dificuldades ao dar a partida, o consumo excessivo 

de combustível, falhas durante retomadas e aumento 

dos níveis de emissões de poluentes. “Devido à evo-

lução tecnológica, os motores estão condicionados a 

trabalhar em situações adversas, o que impede que 

o motorista perceba a falha no início. Assim, quando 

o dono do carro identifica o problema ele já está em 

um estágio mais avançado e, provavelmente, já preju-

dicou outros componentes importantes”.

Dentre as peças que podem sofrer desgaste 

por conta do trânsito intenso estão os itens do 

sistema de ignição, como velas, cabos e bobinas. 

“A inspeção da vela é feita de maneira muito rápi-

da. Apenas com a análise visual do componente 

é possível identificar problemas importantes. Por 

isso, ela deve ser priorizada na hora da revisão”, 

aconselha Hiromori.

Outro ponto positivo da revisão preventiva, 

conforme o consultor de Assistência Técnica da 

NGK, é o fato desse tipo de serviço ser, em geral, 

mais barato do que a manutenção em si. “Segun-

do algumas pesquisas do setor, o valor do reparo 

é, em geral, 30% mais caro do que a da inspe-

ção”, diz Hiromori Mori que completa: “Além disso, 

a checagem garante mais segurança ao motorista, 

que não corre o risco de ficar sem o carro em um 

momento de necessidade”.

Trânsito intenso das estradas pode 
prejudicar componentes do carro

NGK recomenda check-up das velas de ignição para evitar problemas mais graves

A 
fabricante de autopeças Cooper Standard já definiu seu planeja-

mento para retomar o crescimento em 2017 no Brasil. Em busca de 

novos contratos com montadoras locais, a norte-americana sinaliza 

com duas novas fábricas no país.

Com atuação em sistemas de vedação, antivibração e compo-

nentes de freio e combustível, a companhia atua somente no for-

necimento primário – vende autopeças direto para as montadoras 

fabricarem dos veículos. Nesse segmento, a empresa partilhou os preju-

ízos apresentados pelas montadoras desde 2014, com o início da crise.

Em 2016, o faturamento da Cooper foi de R$ 290 milhões no país. Para este 

ano, a projeção é alcançar cerca de R$ 300 milhões de faturamento. A conquis-

ta de novos pedidos de montadoras - que periodicamente renovam seus por-

tfólios - será determinante no investimento da Cooper em suas plantas no país.

Ele conta que o projeto da nova fábrica no Sul do País deve abastecer 

montadoras como Renault e General Motors (GM), por exemplo. Já a nova 

planta no Nordeste deve servir principalmente à Ford e à Fiat Chrysler Au-

tomobiles (FCA).

A expectativa é que a unidade no Nordeste fique para 2018 e, a do Sul, em 2020.

Cooper Standard projeta duas 
novas fábricas no Brasil

Fevereiro de 2017 | N° 240Venda Mais
Por André Silva

Fonte: www.vendamais.com.br  -  A Comunidade de profissionais de marketing e vendas na internet.

6 maneiras de competir  
por valor com seus 
concorrentes

Dicas para aumentar
a lucratividade:

Torne sua empresa uma máquina constante de inovações, tento internas, para 

melhorar processos e aumentar a eficiência/diminuir desperdícios, quanto ex-

ternas, para atender o cliente cada vez melhor. A melhor maneira de fazer isso é 

aplicando a Questão Definitiva (De 0 a 10, qual a probabilidade de você nos indicar para 

amigos ou colegas?) e depois fazer a pergunta seguinte, ainda mais importante, para 

todo mundo que não lhe deu 10: “Por que você nos deu essa nota e o que podemos 

fazer para melhorá-la?” Ouça essas sugestões e coloque em prática! “Aprender como 

servir melhor aos clientes e depois colocar isso em prática é uma das maiores vantagens 

competitivas que qualquer empresa pode ter” (Jack Welch).

Nunca pare de vender sua empresa para seus clientes. Para criar a verdadeira leal-

dade entre seus clientes, é necessário que eles comprem sua empresa antes que ad-

quiram seus produtos ou serviços. Porque se eles estão comprando apenas o que você 

vende, existem grandes chances de que não sejam fiéis. Se um cliente só comprou o 

seu produto/serviço mas não comprometeu a fazer negócios com a sua empresa, você 

não pode dizer de verdade que se tem um cliente.

Se você tem concorrentes de preço baixo, procure evitar os seis grandes erros co-

metidos por empresas que investem em diferenciação.

1) Ofertar um produto ou serviço que, apesar de contribuir com um valor maior 
para a empresa, não é visto como tal pelos clientes e consumidores.

2) Exceder as necessidades dos compradores.

3) Precificar de maneira errada.

4) Não compreender os custos envolvidos na diferenciação.

5) Não reconhecer segmentos de mercado.

6) Criar uma diferenciação que os concorrentes consigam imitar facilmente.

(Fonte: Michale Porter)

Faça o pós-Não Venda. Descubra por que os clientes entram em contato com sua 

empresa, mas não fecham. Se você melhorar esse número, terá resultados absurdos 

imediatos na sua lucratividade.

André Silva é palestrante de Motivação e Vendas.

1
Ofereça mais benefícios por 
um custo menor para os seus 
clientes.

2
Crie um diferencial exclusivo 
do seu produto/serviço.

4
Dê ao cliente mobilidade 
e flexibilidade. Ofereça 
as informações, as 
habilidades e as 
ferramentas para ele 
assumir o controle do seu 
produto/serviço.  

3
Mostre que o seu produto/
serviço pode fazer pelo 
cliente no futuro, ele 
precisa sentir-se motivado 
para comprar de você.

5
Procure saber o que motiva 
os seus clientes a fazerem 
negócios com você e com seus 
concorrentes. Descubra o 
que eles valorizam e quais os 
benefícios são mais importantes.

6
Aprenda a vender tempo, 
atenda com mais agilidade. 
Os clientes querem contratar 
você, rapidamente e sem 
perder a qualidade, é obvio.
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A 
Audi está celebrando um marco especial. A 

recém-inaugurada fábrica da marca, em San 

José Chiapa, no México, foi palco da produção 

do carro de número 8 milhões com a tecnologia quattro 

drive, que fornece muita segurança e prazer ao dirigir, 

mesmo na chuva, na neve e no gelo. O número foi al-

cançado com o Audi Q5 2.0 TFSI quattro.

Presente no mercado desde 1980, a tecnologia 

está disponível em mais de 100 modelos e versões. A 

quattro all-wheel drive system é padrão no Audi Q7, no 

A4 allroad quattro, no A6 allroad quattro, no A8, no R8 e 

em todos os carros das linhas S e RS, além de estar dis-

ponível em outros modelos de série. Em 2015, 44% de 

todos os clientes da Audi no mundo escolheram veículos 

equipados com a tecnologia. O Audi Q5 está no topo da 

lista, com 262.000 unidades. Os modelos quattro gera-

ram uma grande demanda, especialmente nos Estados 

Unidos, Canadá, Rússia e mercados do Oriente Médio. 

Na Alemanha, as vendas totalizaram 122.048 carros.

A Audi oferece a tração quattro em diferentes ver-

sões adaptadas a cada modelo. Para os compactos de 

série com motores montados transversalmente, uma 

embreagem com múltiplos discos com acionamento hi-

dráulico, controlada eletronicamente, é montada no eixo 

traseiro. No carro esportivo R8 com motor central, a em-

breagem de múltiplos discos é localizada no eixo frontal. 

De acordo com a situação de condução encontrada, 

esses sistemas ativos distribuem o torque da transmis-

são variavelmente entre ambos os eixos.

O diferencial central autoblocante é usado em di-

versos modelos da Audi, com um motor frontal monta-

do longitudinalmente - ele é um conjunto com engre-

nagem planetária puramente mecânico. Normalmente, 

A versão intermediária, GL, do utilitário es-

portivo Hyundai New ix35 Flex passa a ser 

equipado, a partir deste ano, com contro-

les de Estabilidade (ESP) e de Tração (TCS), ofe-

recendo mais segurança e conforto para os ocu-

pantes do veículo. As novidades, anteriormente 

oferecidas apenas na configuração topo de linha, 

a GLS, surgem logo após o modelo receber a in-

clusão do pacote que proporcionou significativo 

ganho no índice de eficiência energética, incluindo: 

tecnologia de desliga-

mento automático do 

motor - sistema Start/Stop, TMPS (Tire Pressure 

Monitoring System) sistema de monitoramento da 

pressão nos pneus, além de pneus de baixa resis-

tência à rolagem.

Produzido no Brasil desde 2013, o ix35 tor-

nou-se um dos modelos mais desejados do mer-

cado nacional por sua robustez, qualidade e design 

arrojado. O modelo é oferecido em três versões: 

versão de entrada por R$ 99.900,00, GL por R$ 

107.050,00 e versão GLS por R$ 131.290,00.

Versão GL do Hyundai 
IX35 ganha controles de 

estabilidade e tração

Audi alcança 8 milhões 
de carros  com a 
tecnologia QUATTRO

ele divide o torque da transmissão enviado às rodas 

frontais e traseiras com uma distribuição de 40% na 

frente e por 60% atrás.

Há ainda o diferencial esportivo instalado no eixo 

traseiro dos modelos com motores mais potentes. 

Ele distribui, de modo ativo, o torque entre as rodas 

traseiras por meio de dois conjuntos de engrenagens 

sobrepostos, cada um com uma embreagem de dis-

cos múltiplos acionada eletro-hidraulicamente. Em 

casos extremos, quase todo torque é enviado a uma 

única roda. Na verdade, o sistema empurra o carro 

para dentro da curva, eliminando chances de unders-

teer (subesterçamento).

Características dos Controles
O Controle de Tração em um automóvel é projetado 

para impedir que as rodas/pneus percam a aderência 
com o solo, durante a aceleração do veículo, por exem-
plo, otimizando o torque direcionado às rodas. Paralela-
mente, o Sistema de Controle de Estabilidade é respon-
sável por monitorar a trajetória do veículo e, no caso de 
um desvio brusco, ele atua individualmente nos freios ou 
limitando a potência, acionando cada um deles na medi-
da correta, mantendo o veículo sob controle e auxiliando 
o motorista no acerto da trajetória do automóvel.
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Uma notícia pouco comentada nesse início de 

ano foi a redução de quase 40% no prêmio 

(preço) do DPVAT – Seguro de Danos Pes-

soais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres – também conhecido como “seguro obri-

gatório”. Ele é pago anualmente junto com a primei-

ra parcela do IPVA (Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores) ou sua cota única.

Infelizmente muitas distorções surgiram com o tem-

po desde sua criação em 1966. Foi uma iniciativa 

para tentar amparar as vítimas de trânsito desde o 

pedestre até motoristas e ocupantes de todos os 

tipos de veículos em circulação em cidade e rodo-

vias, em qualquer ponto do País. A indenização é 

paga independentemente da apuração de culpados.

Bolso
tem fundo

(Sistema Único de Saúde) perder R$ 1,5 bilhão por 

ano, pois 45% da arrecadação bruta do DPVAT segue 

direto para compensar as despesas dos acidentados 

no trânsito junto à rede hospitalar pública.

Esses argumentos, no entanto, são fracos. No 

ano passado instalou-se uma CPI (Comissão Parla-

mentar de Inquérito) para tentar passar a limpo os va-

lores envolvidos e possíveis fraudes. Nas confusões 

típicas dessas comissões pouco se apurou com pro-

vas cabais e existe até um movimento para nova CPI.

O tema, de fato, precisa ser mais bem estudado 

do ponto de vista técnico, sem contaminação política. 

Mas a decisão de abater o prêmio do DPVAT é bem-

vinda. O proprietário do veículo deveria ter opção de 

contratar um seguro a favor de terceiros. Por pouco 

mais de R$ 80,00, por exemplo, é possível obter uma 

cobertura de R$ 100.000,00 para danos corporais 

e R$ 11.000 por morte ou invalidez permanente. Se 

esse mercado crescesse, haveria mais concorrência 

entre as seguradoras.

A imposição de um prêmio sem transparência de-

vida, as possibilidades de golpes e fraudes e o volu-

me de arrecadação impressionante precisam mesmo 

de um controle muito maior por parte do governo e 

da sociedade. É um equívoco partir da premissa de 

que o valor desembolsado todos os anos, ao renovar 

o certificado de licenciamento e registro, já foi “assimi-

lado” pelos proprietários de veículos.

Qualquer redução, por menor que pareça, precisa 

ser aplaudida. O bolso do motorista tem fundo, sim.

Fernando Calmon 
Autor da Coluna Alta Roda. 

fernando@calmon.jor.br

www.fb.com/fernando.calmon2

Por Fernando Calmon
Autor da Coluna Alta Roda. 

Artigo

Por seu caráter obrigatório, às vezes confunde-se com 

um imposto. Para administrar esses quase R$ 6 bilhões de 

arrecadação anual (dados de 2015) foi criado um pool e uma 

empresa chamada Seguradora Líder. Ao contrário do que se 

pode pensar, nem todas as seguradoras fazem parte dessa 

união. Algumas de grande porte simplesmente abandonaram 

o negócio.

O tempo acabou por criar algumas disparidades. O nú-

mero de indenizações por mortes se aproximou de 60.000 

em um único ano. Por mais que as estatísticas brasileiras te-

nham falhas e/ou subnotificações, trata-se de um volume de 

dinheiro que exige bastante atenção. Para um prêmio, em 

2016, de R$ 105,65, no caso de automóveis (motos pagam 

quase três vezes mais), morte ou invalidez total permanente 

em acidente de trânsito leva a uma indenização de R$ 13.500 

ou R$ 2.700 para despesas médico-hospitalares. 

Há quem defenda que em vez do desconto no preço da 

apólice deveria ter sido melhor aumentar o valor das inde-

nizações. Também surgiram críticas sobre o fato de o SUS 

Fevereiro de 2017 | N° 240
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U 
m dia, uma pequena abertura apare-

ceu em um casulo. Um homem sen-

tou-se e observou a borboleta por 

várias horas conforme ela se esforçava para 

fazer com que seu pequeno corpo passasse 

através daquela fenda. Em um determinado 

momento pareceu que ela parou de fazer 

qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido 

o mais longe que podia, e não conseguiria fa-

zer mais nada para sair do casulo.

Então, o homem decidiu ajudar a borbole-

ta. Pegou uma tesoura e cortou o restante do 

casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu 

corpo estava murcho, pequeno e tinha asas 

amassadas. O homem continuou a observar a 

borboleta, pois esperava que a qualquer mo-

mento as asas se abririam e esticariam para 

serem capazes de voar, de suportar o corpo.

Nada aconteceu! Na verdade, a borboleta 

passou o resto de sua vida rastejando com 

um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela 

nunca foi capaz de voar. O que o homem 

em sua gentileza e vontade de ajudar não 

compreendia era que o casulo apertado e o 

esforço da borboleta para passar através da 

pequena abertura era o modo que Deus fazia 

com que o fluído do corpo da borboleta fosse 

para as suas asas, de modo que ela estaria 

pronta para voar.

Algumas vezes, o esforço é justamente o 

que precisamos em nossa vida, para crescer-

mos como gente, como indivíduo. É nas difi-

culdades que nos tornamos fortes e 

nos nossos pequenos ou gran-

des problemas que busca-

mos a sabedoria existente 

no nosso ser e por vezes 

ainda adormecida.

Paz...
(Autor desconhecido)

Reflexão

Borboleta

“O ser humano sempre corre atrás de um propósito que ele não consegue alcançar e quando o alcança, sempre 
busca um novo propósito esse ciclo é o que chamamos de vida”. (Rudjery P. Avelino)

É Hora de rir

Brasilito

O homem perguntou a um amigo:

- Porque você está batendo com 

a cabeça no computador?

- Estou tentando entrar na 

internet.

O homem
e a internet

O troco
O pai do Joãozinho manda que ele vá 

trocar uma nota de dez reais. Em pouco 

tempo, Joãozinho volta cheio de doces 

e balas e nada de dinheiro. 

O pai pergunta:

- Onde está o dinheiro?!!

- O senhor não mandou trocar? 

Troquei por balas e doces...

Há 27 anos o Manuel só frequentava o mesmo restaurante. 

De repente, começa a ir ao concorrente, do outro lado da rua. 

O dono do restaurante que Manuel frequentava estranha, o aborda 

na rua e pergunta: 

- Ó Manuel, que foi que houve? 

Nossas refeições não lhe agradam mais? 

- Não. Não há nada de errado com elas. 

Estou apenas obedecendo as ordens do meu dentista. 

- Dentista? 

- Sim! Quando lhe mostrei os dentes que doíam, ele

me mandou passar a comer só do outro lado!

Visita ao
dentista
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A 
UNIFAP é a fabricante de porta escovas 

para motores de partida com a maior 

variedade de produtos do continente 

americano e terceira do mundo. A empresa 

oferece aos seus clientes uma grande quan-

tidade de produtos que abrange desde a linha 

leve à pesada, além de outras linhas de produ-

tos para motores de partidas e alternadores.

O mercado automotivo mais do que nun-

ca vem passando por evoluções, novas tec-

nologias, novas marcas e modelos gerando 

demanda no aftermarket. Isso, na visão da 

empresa, demanda do mercado agilidade no 

lançamento de novos produtos, o que a Uni-

fap consegue graças a um trabalho focado em 

sua linha de produtos.  

Os próximos passos para a Unifap, en-

volvem, além da retomada dos bons tempos 

na economia interna, o incremento no volu-

me de exportações. 

Unifap aguarda melhora na 
economia e mira aumento
nas exportações

Nakata lança sapatas de freios 
para diversos veículos

A 
Nakata, fabricante de autopeças com uma linha completa de compo-

nentes para suspensão, transmissão, freios e motor, lança novos itens 

na linha de freios. Desta vez, a empresa insere em seu portfólio sapa-

tas de freio para 25 veículos de diferentes montadoras. Recentemente também 

apresentou ao mercado cubos de rodas para modelos Toyota, Ford, Kia e VW, 

ampliando a linha de produtos do sistema de freios que também conta com 

pastilhas de freio. “Hoje, temos mix de produtos dos sistemas, de suspensão, 

direção, transmissão e freios para modelos mais novos e importados a veículos 

com mais tempo de uso, garantindo cobertura para atender a frota circulante”, 

destaca   Sérgio Montgnoli, diretor de vendas e marketing da Nakata. 

Alguns dos lançamentos de sapatas de freio:
Modelo Código

Citroën C 3 1.5 (2013 a 2016) NKF 3043CA

Peugeot 208 (2012 a 2016) NKF 3043CA

Honda City 1.5 (2010 a 2015) NKF 3046CA

Renault Logan (2007 a 2013) NFK3052CA

Renault Sandero (2007 a 2013) NFK3052CA

Renault Logan Novo (2014 a 2016) NKF 3053CA

Renault Sandero Novo (2014 a 2016) NKF 3053CA

Fundada em 01 de abril de 1992 pelos irmãos Ivo e Nelson Bit-

tencourt, a UNIFAP INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA deu início às 

suas atividades com o objetivo de atuar e ser referência no ramo 

de peças automotivas, baseada em princípios sólidos, valorizando 

a ética e a seriedade.

Fiel a estas ideias, a empresa cresce constantemente e conta 

hoje com 6.200 m² de área construída, em uma área disponível de 

335.000 m² e aproximadamente 80 colaboradores. Localizada ao 

sul do país, na cidade de Gaspar (SC), a empresa possui uma das 

maiores linhas do segmento, o que a coloca entre as principais do 

setor automotivo no país.

Comprovando a eficiência da marca UNIFAP em oferecer pro-

dutos de alta qualidade, a mesma está presente em 18 países (Ar-

gentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Egito, Emirados Árabes, 

Equador, Estados Unidos, França, Guatemala, México, Paraguai, 

Peru, Portugal, Turquia, Uruguai e Venezuela). A empresa se man-

tém atualizada com as inovações e exigências, tanto do mercado 

interno quanto externo, através de participações em feiras e expo-

sições do ramo no Brasil e no exterior.

Segura de seus objetivos, a UNIFAP investe constantemente 

em projetos, ferramentaria, implantação de sistemas de controle 

de qualidade, automação e máquinas, visando atender cada vez 

melhor seus clientes e colaboradores.

Dessa forma, a UNIFAP é uma empresa sólida, baseada em 

anos de experiência em sua área, que transmite segurança a to-

dos os seus clientes, fornecedores e colaboradores.
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GM e Honda buscam a fabricação de célula de
combustível em operação conjunta

Info BR
Volkswagen ultrapassa a Toyota e
se torna líder global em vendas
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33 Vendas de veículos novos 
em janeiro indicam ano 
positivo para o setor

Superávit de janeiro 
é o maior dos últimos 
11 anos

22 Grupo Universal/Univel 
lança o 1º E-commerce B2B 
do Segmento de Reposição

Caminhão e ônibus 
podem ter alerta contra 
sono para motorista

Scania participa de 
primeira operação com 

comboio 100% autônomo

T ramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4969/16, 

do deputado Lincoln Portela (PRB-MG), que inclui o dispositi-

vo de alerta de sono do condutor como item obrigatório para 

ônibus, com mais de dez passageiros, e caminhões. Esses equipa-

mentos detectam sinais de sonolência do condutor e emitem aviso 

sonoro e visual para alerta.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, Lei 9.503/97), alterado 

pela proposta, já prevê itens obrigatórios como cinto de segurança 

e encosto de cabeça.

O sono ao volante é apontado como um dos fatores que mais 

contribuem para a ocorrência dos acidentes de trânsito no Brasil, 

afirmou Portela. Estima-se que de 17% a 19% das mortes no 

trânsito brasileiro, aproximadamente 7 mil por ano, são causadas 

por pessoas que dormem ao volante.

“Os motoristas profissionais são, sem sombra de dúvidas, 

os que mais sofrem com esse problema”, afirmou Portela. Ele 

lembrou que cerca de um terço dos desastres em rodovias 

envolvem ônibus, micro-ônibus e caminhões.

Fonte: Agência Câmara Notícias
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A 
Scania, referência 

mundial em soluções 

de transporte susten-

tável, vai executar a primeira ope-

ração de comboio de caminhões 

totalmente autônomos. Os veículos 

trafegarão em estradas públicas 

transportando contêineres entre 

terminais portuários de Singapura. 

O objetivo é organizar comboios de 

quatro caminhões e automatizar com-

pletamente os processos de transporte 

entre carga e descarga. 

“Os veículos autônomos e os com-

boios são de extrema importância para o 

futuro dos sistemas de transporte susten-

tável”, diz Claes Erixon, chefe de Pesquisa 

e Desenvolvimento da Scania na Suécia. 

“Esta é uma grande oportunidade para de-

monstrar nossa liderança e tecnologia nes-

sa nova e emocionante área”, acrescenta o 

pesquisador.

O projeto em questão é organizado pelo 

Ministério dos Transportes e pela Autoridade 

do Porto de Singapura (PSA Corporation) e tam-

bém conta com a participação da Toyota. 

O governo de Singapura já testou a tec-

nologia de veículos autônomos em carros, 

táxis, veículos utilitários e ônibus, agora é 

a vez das frotas de caminhões, que de-

monstram seu potencial para economizar 

combustível, assim como para aumentar a 

segurança rodoviária.

Segundo Pang Kin Keong, secretário 

permanente dos Transportes e presidente 

da Comissão de Transportes Autônomos 

de Singapura (CARTS), a tecnologia autô-

noma em comboio poderá ajudar a produti-

vidade na indústria de caminhões, além de 

abrir espaço para que motoristas assumam 

papéis mais qualificados como operadores 

e gestores de veículos. 

Em Singapura, onde há aproximada-

mente 1 milhão de automóveis em circu-

lação, a iniciativa do projeto procura aten-

der à crescente demanda de viagens e às 

restrições de espaço. Com foco nesses 

desafios, Singapura se transformou em um 

“laboratório ao ar livre” para novos conceitos 

de veículos que aumentarão a produtivida-

de e a segurança rodoviária, otimizarão a 

capacidade das estradas e permitirão no-

vos conceitos de mobilidade.

“A Scania está bem avançada tanto em 

tecnologia autônoma como em sua aplica-

ção em comboios. Singapura lançou várias 

iniciativas de veículos autônomos, e juntos 

vamos demonstrar como podemos melho-

rar substancialmente a produtividade no 

porto do país”, diz Mark Cameron, diretor-

geral da Scania em Singapura.

Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo e será 

analisada pelas comissões de Viação e Transportes; 

e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

À frente 

32
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V amos a mais uma edição do ano, a de 

fevereiro. Queremos levar aos nossos as-

sinantes, não apenas informações do dia 

a dia do setor, mas levar algo mais promissor que 

desperte uma visão em relação ao mercado, ou 

seja, algo mais efetivo e motivador. Chega de usar 

o termo “crise”, que virou relatório de pessimistas.

Tenho um amigo que possui um restaurante 

em um bairro, que se tornou o mais frequentado 

da região. Conversando sobre dinheiro e um acer-

to que ele deveria fazer, logo disse: “o negócio está 

ruim e todo mundo sabe”. Porém, ele se esqueceu 

que seu restaurante tem uma fila para entrar e ou-

tra para pagar na saída. Ou seja, um pessimista 

por vocação reclama pelo simples motivo de re-

clamar. Resumindo, essas pessoas são modelos 

do gosto pelo pior para se mostrarem “pobres coi-

tadas” derrubadas pela força da crise. O melhor é 

se afastar dessas pessoas. O mercado está an-

dando e se formatando dentro do que é possível. 

Entendo que ficou ruim para os desempregados 

que sofrem pela desestrutura política que afetou, 

naturalmente, todos os setores da economia. Mas 

isso não sinaliza que o Brasil vá fechar as portas e 

acabar. Essas pessoas somente contribuem nega-

tivamente com o mau uso da expressão de forma 

que soa como uma imensa choradeira desprovida 

de conteúdo racional.

Em suma, a expectativa é que cada empresa 

de nosso grande e promissor setor, o da reposi-

ção, possa caminhar neste ano de uma melhor 

forma do que no ano anterior que, como publicado 

pelo levantamento do Sindipeças, mostrou cres-

cimento de 2,19%. Portanto, diante de todo esse 

panorama, as vendas aumentaram.

O ano começou lentamente, com o mercado 

um tanto desconfiado, mas amadurecendo dian-

te do panorama que todos devemos enfrentar. 

Segue uma dica importante que vou dar ao meu 

amigo, dono do restaurante: não terceirize suas 

dificuldades em alavancar seu faturamento. Nes-

te momento, o que mais se escuta é “o mercado 

está ruim” ou “o governo não nos dá incentivo” 

etc. Planejar e otimizar são ações intransferíveis 

e inadiáveis. A melhora da sua empresa depende 

da urgência desses dois passos. Basicamente se 

pergunte: qual é o seu planejamento para 2017? O 

que sua empresa está implantando para começar 

o ano com força total?

Uma revista no segmento de vendas fez uma 

pesquisa com mais de 200 empresários e pediu a 

eles para apontarem o que estavam fazendo para 

começar o ano com força total. Mapear clientes 

inativos, prospectar novos clientes e ter um pós-

venda eficiente foram os principais pontos levanta-

dos. Outras dicas, de acordo com essa pesquisa, 

eram: criar, mudar, otimizar, enxergar com olhos 

da águia se tornou imprescindível para manter sua 

empresa competindo e crescendo, afinal a cada 

dia nascem pessoas e novos carros são inseridos 

nas estradas deste grande País.

Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde 
tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.    Ec 9.10
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Por Humberto Roliz 
Presidente da AMAP

Na qualidade de Presidente da AMAP RJ 

quero me dirigir hoje aos Representan-

tes Comerciais do Setor de Autopeças/

Reposição. Temos hoje poucos representantes 

associados e sei que isso se deve em parte ao 

tempo que tenho para conversar com meus pa-

res para mostrar e demonstrar como é importante 

associar-se. Temos um Conselho (CORE) pouco 

atuante e dessa forma ficamos quase à mercê 

de uma situação de continuidade ou da ação de 

qualquer político que tenha interesse pessoal em 

agradar um setor e apresente projetos de lei que, 

sem um antagonista, facilmente serão aprovados.  

É justamente nesse momento que verifica-

mos a importância de uma associação.  Como 

todos sabemos, qualquer pleito ou reinvindica-

ção junto às instâncias competentes só pode ser 

feita através de uma associação ou agremiação 

do gênero com mais de dois anos de existência. 

Nossa AMAP RJ tem dez anos.

No mês passado passada alguns de nós 

acompanharam a notícia veiculada no Jornal Bra-

sil Peças de um projeto proposto pelo Senador 

Deca (PSDB/PB) que pretende alterar ou emen-

dar a lei 4886. 

A despeito dos avanços tecnológicos - dos 

quais todos também nos beneficiamos e com 

os quais trabalhamos melhor - a figura do repre-

sentante comercial é extremamente importante 

Mudanças na Representação 
Comercial e a associação

www.amaprj.com.br

na relação fornecedor X cliente, principalmente num país 

de dimensões continentais e fatores culturais tão diversos 

quanto o nosso Brasil. Tivemos alguns exemplos recentes 

de empresas que optaram pelo trabalho direto. Algumas 

delas perderam o mercado da reposição e no momento 

de retornarem já não tinham presença expressiva. Outras 

resolveram retornar e contrataram novos profissionais, 

visto que o caminho escolhido anteriormente não era o 

melhor.

Representantes comerciais e vendedores são os pro-

fissionais que mais movimentam a economia. Transportes, 

combustível, vestuário, alimentação e ferramentas de tra-

balho são consumidos todos os dias, haja crise ou não.

Embora dirigindo-me aos representantes comerciais, 

tenho certeza que o que é dito aqui tem o apoio do varejo 

e do distribuidor também. Uma linha trabalhada pelo repre-

sentante, em sua própria praça, com o trabalho de campo 

bem feito e em sintonia com o distribuidor, certamente é a 

melhor opção para a empresa que deseja iniciar e ampliar 

seus negócios numa determinada praça. 

 

 

Humberto Roliz, Presidente da AMAP

Gostaria de convidar a todos os 
representantes comerciais para 

um cocktail no dia 13 de fevereiro 
(2ª feira) às 15horas na sede do 

Jornal Brasil Peças.  
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Desempenho
na caminhada e nos negócios
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Brasil e Argentina reafirmam parceria 
por Mercosul e novos mercados
A pós dois dias de trabalho, as delegações 

brasileira e argentina concluíram a III Reunião 

da Comissão Bilateral de Produção e Comér-

cio com uma série de propostas que têm como objeti-

vo a eliminação dos obstáculos para o incremento do 

comércio entre os países. O fortalecimento do Mer-

cosul também foi considerado estratégico, de forma a 

tornar o bloco uma plataforma comercial de inserção 

dos dois países no mundo.

Sob a liderança do ministro da Indústria, Comér-

cio Exterior e Serviços, Marcos Pereira e do ministro 

da Produção da Argentina, Francisco Cabrera, os dois 

lados concordaram em ampliar o fluxo de comércio. 

Durante os encontros, Brasil e Argentina concordaram 

em priorizar as negociações em curso com a União 

Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio 

(EFTA), bem como estreitar laços comerciais com Ja-

pão, Canadá e os países da Bacia do Pacífico.

Aproveitando as presidências de Argentina e de 

Brasil em 2017 no Mercosul, e reconhecendo a lide-

rança que os países exercem na região, Marcos Pe-

reira e Francisco Cabrera ressaltaram durante as reu-

niões a oportunidade e responsabilidade de construir 

uma agenda pragmática que apresente resultados 

concretos e que possa fortalecer o bloco.

Brasil e Argentina darão início, até a segunda 
quinzena de fevereiro, a uma cooperação técnica 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) para a execução de um plano de ação em facili-
tação de comércio, com investimento de US$ 250 mil.

A parceria terá os seguintes objetivos: mapear a 
eficiência e a transparência dos procedimentos em 
vigor no comércio bilateral; elaborar recomendações 
para facilitar, reduzir prazos e custos no fluxo co-
mercial entre Brasil e Argentina; harmonizar o Portal 

Único de Comércio Exterior com a janela única de 
comércio exterior desenvolvida pela Argentina; e in-
tensificar espaços de diálogo entre os governos e os 
setores privados.

No sentido contrário, vem dos Estados Unidos a 
maior parte de autopeças. No acumulado até novem-
bro, as compras somaram US$ 1,51 bilhão, resultado 
4,7% menor na comparação com o apurado um ano 
antes, de US$ 1,58 bilhão. Até o momento, a soma par-
ticipou com 13,9% do total resultante das importações.

Cooperação TÉCNICA
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Mesmo com 
Donald Trump, 
BMW confirma 

fábrica no 
México em 2019

D esde sua campanha eleitoral para a presi-

dência dos Estados Unidos, Donald Trump 

alertava que aumentaria impostos para a 

importação de produtos do México. Após assumir 

o cargo, o presidente republicano confirmou sua po-

sição e deixou claro que não vai facilitar a vida de 

quem abrir mão de produzir em solo americano para 

buscar benefícios no país vizinho. Porém, se essa 

promessa vai ser cumprida, quem também confir-

mou sua posição e manteve seus planos foi a BMW. 

A montadora alemã ratificou o projeto da planta de 

US$ 1 bilhão anunciado em 2014 e que deverá ser 

inaugurado em 2019.

Além da BMW, General Motors, Ford e Toyo-

ta também já foram alvos de críticas do futuro pre-

sidente dos Estados Unidos. Segundo o jornal 

alemão Bild, Trump disse que a montadora devia 

construir sua nova fábrica de carros nos EUA, por-

que isso seria “muito melhor” para a empresa.

Mas a BMW vai mesmo manter seus planos e 

abrir a fábrica em San Luis Potosí em 2019. O po-

sicionamento foi confirmado em conferência para a 

imprensa em Munique, no dia 16 de janeiro. A nova 

fábrica mexicana construirá o Série 3 a partir de 2019, 

com a produção destinada ao mercado mundial. A fá-

brica seria um complemento das instalações de pro-

dução da Série 3 existentes na Alemanha e na China.

Ainda no final de 2016, em entrevistas ao portal 

de notícias G1, durante o Salão de Detroit, executivos 

de montadoras que participaram do evento disseram 

que vão esperar para saber qual será a postura do 

novo governo, mas já falam em adaptação.

A Ford, no entanto, anunciou que desistiu de abrir 

uma nova fábrica no México, para investir nos EUA. 

A Fiat Chrysler também destacou investimentos na 

indústria americana nos últimos dias.

Mundo 2
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