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Para atender a um segmento que só 
faz crescer, nas plataformas de compra e 
venda de veículos usados e seminovos é 
intensa a movimentação, tanto por parte 
dos particulares como das lojas de revenda. 
Na nossa reportagem de capa desta edição, 
confira como atuam a InstaCarro, Mercado 
Livre, Karvi, Autoconf, Creditas e a Kavak 
neste setor. 

A começar pela InstaCarro, o CEO e 
fundador, Luca Cafic, conta que um dos 
destaques, entre alguns outros, é permitir 
que o cliente tenha o carro avaliado por mais 
de uma loja, sem a necessidade de levá-lo a 
cada uma delas. Além da chance de ofertas 
melhores, a variedade facilita a busca por lojas 
realmente interessadas. A reposição assiste a 
tudo com muito interesse. 

Sobre a Autopar, o evento mostrou a força da 
reposição após um período sem feiras. Desta 
feita, em sua 10ª edição, aconteceu de 11 a 
14/05, e foram realizadas também a Motopar, 
Feira de Motopeças, Equipamentos e Serviços; 
e a Racinparts, Feira de Peças, Acessórios 
e Componentes para Customização e 
Performance Veicular.

Com os 33 mil m2 do Expotrade Convention, 
localizado em Pinhais, na Grande Curitiba, 
tomados e trazendo novidades, a Feira 
cumpriu sua missão como primeiro evento 
pós-pandemia do segmento no continente 

correspondendo aos anseios dos mais de 
60 mil profissionais atuantes no aftermarket 
automotivo brasileiro e de países vizinhos.

Já em Termômetro, no quarto mês do 
ano, muitos varejistas sentiram retração nas 
vendas, o que pode ser atribuída ao número 
menor de dias úteis, quando comparado a 
março. Em relação ao mesmo período de 2021 
e até confrontando os quadrimestres, 2022 
tem sido melhor. Persistem a falta de peças e 
os aumentos de preços. 

No suplemento especial vendedor 
automotivo, para a busca pelo cliente ideal, 
ferramentas não faltam para fazer prospecção, 
e é bom não se esquecer também de um bom 
planejamento. Segundo os entrevistados, a 
arte de vender e conquistar clientes é uma 
tarefa diária que requer esforço e dedicação e, 
principalmente, sair da zona do conforto. 

Em Pesados & Comerciais, Expo Truck é a 
grande novidade da etapa de Interlagos para 
o público de volta às etapas. O evento das 
empresas do mercado de autopeças aconteceu 
atrás das arquibancadas cobertas, foi liberado 
para todos os portadores de ingressos e teve 
boa repercussão, na edição do final de semana 
de 30/04 e 1º/05.

Até mais!
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A MOVIMENTAÇÃO NAS PLATAFORMAS 
DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS 
USADOS E SEMINOVOS

                Principais players do mercado Principais players do mercado 
contam como elas funcionam, as contam como elas funcionam, as 
garantias e as vendas garantias e as vendas 

CAPA
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as plataformas de compra e venda 
de veículos usados e seminovos 
é intensa a movimentação, tanto 
por parte dos particulares como 

das lojas de revenda. Nesta matéria, confira 
como atuam a InstaCarro, Mercado Livre, 
Karvi, Autoconf, Creditas e a Kavak neste 
mercado. A começar pela InstaCarro, o 
CEO e fundador, Luca Cafic, conta que 
um dos destaques é permitir que o cliente 
tenha o carro avaliado por mais de uma 
loja, sem a necessidade de levá-lo a cada 
uma delas. Além da chance de ofertas 
melhores, a variedade facilita a busca por 
lojas realmente interessadas. 

“Hoje, a InstaCarro tem uma rede de cerca 
de 4 mil revendedores espalhados pelo 
País. Após uma avaliação personalizada 
de 30 minutos, feita por profissionais 
credenciados à startup, os veículos são 
colocados em uma vitrine digital que reúne 
os potenciais interessados. As ofertas são 
feitas ao longo de outras 24 horas. Ao final 
do processo, o cliente tem em mãos as 
melhores ofertas e a opção de aceitar a 
maior delas ou recusá-las”, explica.

 
Sem divulgar balanços de vendas por 

período, ele diz que pela plataforma já 
foi intermediada a venda de mais de 
100.000 carros. Sobre a venda de usados 
e seminovos, Cafic atribui a dois fatores 
que dificultaram e até impossibilitaram a 
compra de um veículo zero km por pessoa 
física: a baixa disponibilidade destes 
carros em estoque pelas montadoras, pois 
durante o auge da pandemia de Covid-19, 
ficaram sem insumos para produzir seus 
veículos e a baixa produção resultou em 
aumento de preços e ainda mais, devido à 

alta da inflação nos últimos três anos.

“Com poucos carros disponíveis e 
com preços exorbitantes, ficou a cargo 
do mercado de seminovos atender o 
consumidor que antes só olhava para o 
mercado de novos”. “Claro, os seminovos 
também subiram de preço, mas ainda 
assim se tornaram opções financeiramente 
mais coerentes”. Segundo ele, desde o 
ano passado, o Hyundai HB20 mantém a 
posição na classificação de mais vendido. 
“Acreditamos que esse perfil se dá pela 
economia e valorização do carro no setor”, 
avalia. 

MERCADO LIVRE 

Assim como para outros tipos de 
produtos, o Mercado Livre tem anúncios 
para pessoa física e jurídica, ou seja, 
tanto de donos de veículos quanto de 
concessionárias. Uma vez que o anúncio 
esteja publicado, ele fica disponível nas 
buscas na barra geral de pesquisas e 
também aparece listado em buscas 
segmentadas, como por tipo de carroceria 
ou em abas como “carros antigos”, 
disponíveis dentro da página de veículos. 

“Quando o consumidor tem interesse 
em iniciar as tratativas, ele pode enviar 
uma mensagem ao vendedor diretamente 

dentro de nossa plataforma, o que garante 
suporte tanto para o comprador quanto 
para o vendedor. Além disso, oferecemos 
intermédio a serviços de financiamento 
com parceiros como o Itaú e o Banco 
Votorantim”, diz Luciano Avila, Head de 
Motors do Mercado Livre.

Ele conta que no fechamento do primeiro 
trimestre deste ano, eles tiveram  uma 
alta de 5,36% na intenção de compra em 
relação ao último trimestre de 2021. “E 
em 2021, aumentou em 18% a média 
mensal de anúncios e cresceu 3,6% a 
intenção de compra no Mercado Livre, 
dado representado por contatos iniciados 
entre compradores e vendedores. Hoje, os 

CAPA

N

“Em nosso último estudo trimestral, os hatchs são os mais 
visados, com 29,5%, e os sedans, com 23,6%, distribuição que 
observamos como estável para o mercado de seminovos nos 
últimos períodos de análise. Os consumidores têm buscado 
trocar de veículo como forma de “upgrade”, por isso, vemos 
uma demanda acelerada para modelos sedan mais premium, 
como o Honda Civic e o Toyota Corolla, que aparecem em 
primeiro e terceiro lugares, respectivamente em nosso ranking 
de modelos seminovos mais visados, junto ao VW Gol”. 

Luciano Avila, Head de Motors do Mercado Livre 

PLATAFORMAS DE COMPRA E VENDA 

Luca Cafic, CEO e fundador da 
InstaCarro
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veículos seminovos representam cerca de 
90% dos anúncios no Mercado Livre”.  

Avila analisa que, com a alta nos preços, 
o mercado de veículos seminovos vem bem 
aquecido nos últimos tempos. “Essa alta 
gera um aumento da demanda por veículos 
seminovos, em especial de modelos que 
levam a um “upgrade” em relação ao veículo 
que os consumidores já possuem”. Sobre 
as estimativas para este ano, ele diz que 
estão otimistas e trabalhando muito para 
oferecer uma experiência cada vez mais 
satisfatória para os dois lados: vendedores 
e compradores. 

“Entre algumas iniciativas recentes que 
tivemos e que podemos mencionar, está um 
show case que fizemos sobre as principais 
tendências que observamos no NADA 
Show, nos Estados Unidos. Promovemos 
dois eventos em que recebemos de 
forma presencial e virtual mais de 350 
concessionários parceiros de todo o Brasil, 
falando sobre boas práticas do setor e 
formas de melhorar a experiência para os 
consumidores”, especifica.

Avila comenta que os modelos hatch e 
sedan são os mais procurados e que os 
SUVs vêm ganhando espaço na preferência 
dos consumidores. “Em nosso último 
estudo trimestral, os hatchs são os mais 
visados, com 29,5%, e os sedans, com 
23,6%, distribuição que observamos como 
estável para o mercado de seminovos 
nos últimos períodos de análise. Os 
consumidores têm buscado trocar de 
veículo como forma de “upgrade”, por 
isso, vemos uma demanda acelerada 
para modelos sedan mais premium, como 
o Honda Civic e o Toyota Corolla, que 
aparecem em primeiro e terceiro lugares, 
respectivamente em nosso ranking de 
modelos seminovos mais visados, junto ao 
VW Gol”. 

KARVI

Matías Fernandez Barrio, CEO e founder 
da Karvi, diz que a empresa é o principal 
marketplace de seminovos certificados 
do Brasil. “Ele conecta o consumidor 
com as melhores concessionárias e lojas 

multimarcas. Hoje, trabalhamos com 
mais de mil concessionárias parceiras 
espalhadas pelo Brasil, mediando a 
negociação delas com os clientes. O nosso 
grande diferencial de mercado é o Karvi 
Certificado, que conta com a mais rigorosa 
inspeção da América Latina e um ano de 
garantia de câmbio e motor”. Por enquanto, 
eles não trabalham com a venda e compra 
de seminovos de pessoas físicas. 

“Contamos com o maior catálogo de 
seminovos certificados do mercado, são 
mais de 10 mil Karvi Certificados, por conta 
deste número grande de parceiros. Com 
isso, conseguimos conectar os clientes 
a uma grande e variada rede, que oferece 
as melhores opções de veículos usados e 
Karvi Certificados. Além disso, oferecemos 
atendimento ágil e personalizado 
durante todo o processo da negociação, 
principalmente no pós-venda”, afirma.  

Ele acrescenta que “por meio da 
plataforma, que está sempre trazendo 
melhorias e novidades, as concessionárias 
e os lojistas conseguem anunciar de 
maneira rápida os seus veículos Karvi 
Certificados, que também são anunciados 
no nosso site. Em breve, teremos novidades 
sobre o processo de compra de seminovos 
de clientes”.

Em números, Barrio informa que no ano 
passado a empresa vendeu 12 mil carros 
entre Karvi Certificados e usados. “Já 
entre janeiro e março deste ano, a startup 
vendeu, por meio de sua plataforma online, 
o total de 11.578 veículos, registrando 
um grande volume de vendas apenas 
no primeiro trimestre do ano. A Karvi já 
é o maior marketplace de seminovos 

CAPACAPA PLATAFORMAS DE COMPRA E VENDA 

Matías Fernandez Barrio, 
CEO e founder da Karvi 

Luciano Avila, Head de Motors do 
Mercado Livre
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certificados do Brasil em quantidade de 
veículos em estoque”. 

AUTOCONF

CEO da Autoconf, Rodrigo Dal Bello, 
explica que a plataforma do Autoconf é 
um sistema de gestão completo para lojas 
de carros. “Dentro da plataforma você 
consegue acompanhar toda a jornada do 
veículo e também do cliente! Os benefícios 
para a venda de carros são inúmeros, entre 
eles podemos citar a construção de um 
site altamente qualificado, a integração 
de informações, a publicação facilitada de 
anúncios nos principais canais de venda, 
entre outros”. 

Já para a compra de veículos, a Autoconf 
tem um sistema de avaliação 360º, onde, 
através da padronização de processos, o 
lojista diminui drasticamente as chances 
de prejuízos. Além da emissão de NF-e da 
parte financeira dentro do app. “O processo 
fica mais transparente tanto para a empresa 
quanto para os clientes”, afirma. 

Hoje, são quase 300 parceiros Autoconf. 
“O fato de ter todos os processos da loja na 
palma da mão facilita muito a vida do lojista, 
além de proporcionar mais autonomia para 
o time e liberdade para o dono, o Autoconf 
possui vários facilitadores para o dia a dia 
de qualquer loja de carros! Mais agilidade 
e assertividade na avaliação, na publicação 
de anúncios e também na gestão dos leads 
que entram para a loja”. 

Em termos de resultados, Dal Bello 

faz uma comparação. “O ano de 2021 foi 
excelente para o mercado de seminovos 
e usados. Segundo dados da FENAUTO, 
o ano se encerrou com um expressivo 
aumento de 17,8% na quantidade de 
unidades vendidas. Por aqui, também não 
foi diferente, as negociações feitas pelo 
Autoconf em 2021 triplicaram em relação 
a 2020”. 

Já neste ano até o momento, ele diz que 
Autoconf cresceu no volume de vendas 
o correspondente a 50% do fechamento 
do ano anterior. “Empresarialmente 
falando, assim como no ano de 2021, nós 
esperamos triplicar as vendas novamente! 
Contudo, no cenário de vendas, espera-se 
um crescimento um pouco menor para 
este ano, cerca de 4,6%, segundo dados da 
Fenabrave”, finaliza. 

CREDITAS

A Creditas Auto é a plataforma de compra, 
venda e troca de seminovos da Creditas. 
As transações podem ser realizadas de 
modo 100% online, presencial ou híbrido, e 
a unidade de Barueri é o principal espaço 
físico da plataforma, com um espaço de 
mais de 20.000 m² e capacidade para 
processar mais de 2.000 carros por mês. 

“Ela tem um showroom de última 
geração para atendimento aos clientes, 
áreas de escritório, e diversas áreas 
operacionais, como inspeção, mecânica, 
funilaria, pintura, estética automotiva, 
e até um estúdio fotográfico. Reparos, 
revisões e inspeções são realizados por 
especialistas, utilizando as melhores 
tecnologias”, diz Fábio Zveibil, VP de 
Consumer Solutions da Creditas.

 
Todos os trâmites documentais podem 

ser realizados na Creditas Auto, assim 
como a contratação do financiamento e 
do seguro auto, tornando assim completa 
a jornada do cliente. “Nossos carros são 
rigorosamente revisados, inspecionados 
e higienizados e oferecemos 10 dias ou 
500 km para testar com tranquilidade. 
Se por qualquer motivo o cliente desistir 
da compra nesse período, garantimos a 
devolução sem nenhum custo adicional. A 

qualidade de nossos carros é insuperável e 
oferecemos, inclusive, uma garantia sem 
prazo de validade, desde que sejam feitas 
as revisões periódicas”, afirma. 

Zveibil comenta que nos últimos dois 
anos, devido à instabilidade na fabricação 
dos modelos 0km, causada principalmente 
pela escassez de insumos, o mercado de 
seminovos e usados foi impulsionado 
para atender à demanda da população, 
favorecendo o surgimento de novos players 
e gerou a necessidade de adaptação ao 
modelo digital de compra e venda, devido 
à pandemia. 

Em relação ao mercado, diz ele, “a 
oscilação do câmbio e outros fatores 
macroeconômicos que influenciam no 
preço dos combustíveis, por exemplo, 
impactaram diretamente o setor e 
resultaram em um mercado menos 
aquecido no início de 2022. A previsão 
para o segundo semestre é mais otimista: 
a estabilização das taxas poderá gerar 
uma expectativa positiva em relação ao 
fechamento do ano”.

Na Creditas Auto, os SUVs são 22,9% 
mais procurados que os sedans e 7,3% 
mais procurados que os hatchbacks. “A 
procura por SUVs vem aumentando em 
virtude do espaço interno e também por 
serem carros mais práticos para a família. 
Além disso, eles transmitem mais robustez. 
Mesmo com a maior procura por SUVs, 
podemos observar a pequena diferença 
para os hatchbacks. Estes, por sua vez, 
são procurados devido ao seu melhor 
rendimento de combustível e por serem 
carros mais econômicos para a cidade”. 

KAVAK 

A Kavak iniciou suas operações no Brasil 
em julho de 2021, com foco em São Paulo, 
e com um investimento de R$ 2,5 bilhões, 
o maior comprometimento financeiro 
já feito na história da Kavak. Conforme 
divulgado pela empresa, ela foi pioneira ao 
oferecer no Brasil a garantia de dois anos, 
inédita no País e na América Latina, e está 
revolucionando o mercado de compra e 
venda de seminovos e usados na América 

Rodrigo Dal Bello, 
CEO da Autoconf

CAPACAPA PLATAFORMAS DE COMPRA E VENDA 
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CAPACAPACAPA

Latina, oferecendo uma solução pioneira 
e revolucionária, que combina o melhor 
dos mundos físico e digital; modelo de 
negócios que foi criado há cinco anos, 
no México.

Para complementar a sua estratégia 
digital, ela possui lojas físicas. Todos 
os showrooms da Kavak são próprios, 
atualmente são 24 unidades, localizadas 
nos principais shoppings centers, na 
capital e Grande São Paulo, nas cidades do 
interior paulista, Campinas e Sorocaba, e 
Rio de Janeiro. Além das unidades físicas, 
a Kavak tem o complexo Kavak City, em 

Barueri, onde está localizado o seu Centro 
de Reprocessamento e também o maior 
showroom da Kavak na América Latina. 

O espaço tem capacidade para cerca de 
7 mil carros e aproximadamente centenas 
de pessoas dedicadas somente à etapa do 
reprocessamento dos carros. O único braço 
que ainda funciona com parceiros externos 
é funilaria e pintura e que também passa 
por um rigoroso controle de qualidade. 

A proposta de valor da Kavak envolve 
adquirir os veículos em seu nome, realizar 
uma robusta inspeção mecânica, corrigir 
problemas e certificá-los como aptos a 
serem revendidos, oferecendo dois anos de 
garantia ao cliente, além da possibilidade 
de devolver o veículo em até 7 dias ou 300 
km rodados após a aquisição. O cliente tem 
diferentes possibilidades para comprar ou 
vender um carro com a Kavak. O processo 
pode ser 100% digital, por meio do site ou 
aplicativo da empresa, ou o cliente pode 
optar por uma experiência híbrida. 

A Kavak tem um inventário de mais de 10 
mil carros, além de um plano de expansão 
que deve chegar a novas cidades e países 
nos próximos anos. E, conforme informado, 

os resultados de vendas têm sido positivos e 
o público brasileiro tem recebido muito bem 
a sua proposta de valor. A previsão é de um 
crescimento em suas operações e vendas.

O consumidor que quer comprar um 
automóvel pode escolher e reservar o carro 
de interesse pelo site ou pelo aplicativo da 
empresa, marcando hora para ser atendido 
em um de seus showrooms, e visitar 
o veículo antes de fechar o negócio ou 
também, o veículo pode ser entregue em 
sua residência. Além disso, o cliente pode 
gerenciar online toda a vida do seu carro. 
Para os consumidores que querem vender, 
a transação pode ser feita online e o veículo 
pode ser entregue em um dos showrooms 
da empresa, recebendo o dinheiro no 
mesmo dia. Também neste caso, existe a 
opção de atendimento domiciliar. 

A Kavak ainda apoia toda a parte 
burocrática, fazendo a ponte com 
instituições bancárias para financiamentos, 
avaliando a documentação do veículo e 
disponibilizando o serviço notarial com 
um representante de cartório parceiro para 
assinatura de documento no dia da retirada 
do automóvel. 

Fábio Zveibil, VP de Consumer 
Solutions da Creditas
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PLATAFORMAS DE COMPRA E VENDA 

FINANCIAMENTOS
Pelos últimos dados da B3, empresa que opera o Sistema 

Nacional de Gravames (SNG), as vendas financiadas de veículos 
em abril deste ano foram de 422 mil unidades, entre novos e 
usados. O número inclui autos leves, motos e pesados em 
todo o País, representa queda de 9,8% se comparado a abril 
de 2021, quando os financiamentos de veículos somaram 467 
mil unidades. A mesma retração de 9,8% foi registrada na 
comparação com março de 2022.

 
Apesar da queda no número total de veículos, houve um 

aumento de 4,4% no número de financiamentos por dia útil em 
comparação com o mês anterior. Isso ocorre porque abril teve 
três dias úteis a menos que março. Essa recuperação foi puxada 
principalmente pelo crescimento de 7% no financiamento de 
veículos novos na média por dia útil.

Os segmentos de veículos pesados e de autos leves foram os 
que apresentaram maior queda no período. As vendas a crédito 
de veículos pesados tiveram redução de 16,2% na comparação 
com abril do ano anterior. E os autos leves registraram 308 mil 
unidades financiadas, redução de 13% em comparação com o 
mesmo mês do ano passado. Se considerarmos apenas as 
vendas a crédito de autos leves novos, a redução foi de 28,5%.

“Quando analisamos o número total de veículos financiados 

em abril, notamos uma queda na comparação com o mês 
anterior. Apesar dessa queda, o aumento de aproximadamente 
1 mil veículos financiados por dia útil, nessa mesma base 
comparação, revela um movimento de recuperação gradual 
do setor”, diz Tatiana Masumoto Costa, superintendente de 
Planejamento da B3.

No acumulado do ano de 2022 até o mês de abril, as vendas 
de veículos financiadas somaram 1,6 milhão de unidades, o que 
representa queda de 9,4% em relação ao ano de 2021 e equivale 
a 175 mil unidades financiadas a menos.

Pelos últimos dados da B3, as vendas financiadas 
de veículos em abril deste ano foram de 422 mil 
unidades, entre novos e usados
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ZEN COMEMORA 62 ANOS COM 
NOVAS LINHAS DE PRODUTOS E 
CRESCIMENTO
A ZEN S.A., empresa brasileira da indústria automotiva, foi fundada em 
1960 pelos irmãos Nelson e Hylário Zen, e em maio comemora seus 62 
anos. A atividade da empresa iniciou com a fabricação de peças para rádio 
e, a partir de 1963, foram produzidos os primeiros impulsores de partida. 
Este produto mais tarde viria a ser o carro-chefe da empresa. Como pioneira 
na fabricação deste tipo de componente, a ZEN ganhou fama internacional 
ao longo dos anos e, em 1976, realizou sua primeira exportação. Em 1986 
iniciou o fornecimento a um fabricante original (OEM) de motores de 
partida, além de se firmar no mercado de reposição.

P O R :  R E D AÇ ÃO   |   F OT O ( S ) :  D I V U LG AÇ ÃO 

Os motores roncaram alto na primeira etapa do TCR South América, em 1º de 
maio de 2022, domingo, no autódromo de Interlagos (SP). O carro vencedor 
da corrida tem estampado um logotipo brilhante da marca Sampel, uma das 
líderes na produção de componentes da suspensão que fazem a diferença 
nas pistas do mundo inteiro. A corrida foi fantástica do início ao fim e teve 
formato Endurance Racing – com dois competidores em cada automóvel. Os 
pilotos fizeram um trabalho de adaptação ao veículo no final de semana. A 
Sampel agradece as boas energias da torcida, com o retorno do público às 
arquibancadas e ao paddock.

SAMPEL FICA NO TOPO DO PÓDIO 
EM INTERLAGOS

FIQUEPORDENTRO

A SABÓ completou no dia 22 de abril seu octagésimo aniversário com muito orgulho. 
Fundada em 1942 pelo imigrante húngaro José Sabó, empresa segue 100% brasileira e 
com investimentos constantes em tecnologia, desenvolvimento e processos inovadores.  
Especializada na fabricação de juntas, retentores e sistemas integrados de vedação, a 
SABÓ atualmente possui duas unidades fabris: uma na capital, no bairro da Lapa, em 
São Paulo, e outra na cidade de Mogi Mirim, no interior paulista. É também uma das 
marcas mais queridas e lembradas, segundo apontam pesquisas. 

Os números de abril confirmaram as expectativas de uma reação 
do setor automotivo no segundo trimestre. Com destaque para a 
média diária de vendas e as exportações, todos os índices aferidos 
pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(ANFAVEA) melhoraram no último mês, a despeito dos feriados de 
Páscoa e Tiradentes, que fizeram abril ter dois dias úteis a menos 
que março. Apesar de várias paradas de fábrica por conta da falta 
de semicondutores, a produção de autoveículos em abril foi de 185,4 
mil unidades, 0,4% a mais que no mês anterior. 

MESMO COM DOIS FERIADOS E MENOS 
DIAS ÚTEIS, ABRIL FOI O MELHOR MÊS 
DO ANO EM TODOS OS INDICADORES 
DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

BOSCH REGISTRA 
CRESCIMENTO 
ROBUSTO NA 
AMÉRICA LATINA 
EM 2021 

A Bosch fechou o ano fiscal de 2021 
com vendas totais de 9,2 bilhões de 
reais na América Latina, incluindo 
as exportações e as vendas das 
empresas coligadas. “Mesmo com 
todas as incertezas que enfrentamos ao longo de 2021 com a pandemia, 
como a falta de matéria-prima, aumento nos custos de produção, entre 
outras, conseguimos crescer vertiginosamente em todas as nossas áreas 
de atuação e países onde estamos presentes. Este é, com certeza, o 
melhor resultado do Grupo Bosch na região nos últimos anos”, ressalta 
Gastón Diaz Perez, CEO e presidente da Robert Bosch América Latina.   

SABÓ COMPLETA 80 ANOS
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COM FABRICAÇÃO PRÓPRIA, 
RADNAQ AMPLIA 
O SEU PORTFÓLIO E 
LANÇA A LINHA DE 
ÓLEOS LUBRIFICANTES

MAXXI TRAINNING ACADEMY E 
SINCOPEÇAS-SP FECHAM PARCERIA 
PARA LEVAR CONHECIMENTO AO 
SETOR DE AUTOPEÇAS

O Maxxi Trainning Academy, plataforma de treinamentos, on-line e presencial, 
e o Sincopeças-SP fecharam uma parceria para aumentar a disponibilização de 
conteúdo aos mecânicos e varejistas. Com o compromisso, a academia adere 
ao programa Empresa Amiga do Varejo e, com isso, a partir de agora toda a 
informação oficial da plataforma de ensino passa a ser atestada pela entidade 
oficial do setor do varejo de autopeças. Os temas são: varejo e autopeças, 
normatização, capacitação, tecnologia, combate à ilegalidade de peças piratas, 
organização, qualidade, catálogos eletrônicos de peças, entre outros. 

AMORTECEDOR COFAP 
TURBOGÁS GARANTE MELHOR 
DESEMPENHO E DIRIGIBILIDADE
Amortecedor de alto desempenho para as mais diversas condições de 
rodagem, o Turbogás Cofap é referência de qualidade e confiabilidade na 
reposição. Desenvolvido com as mesmas especificações dos produtos 
originais da empresa, o Turbogás é um amortecedor pressurizado, o 
que garante maior eficiência e melhor performance, até mesmo em 
situações extremas, comuns nas ruas, avenidas e estradas brasileiras. 
De acordo com a Cofap, nos amortecedores pressurizados o oxigênio é 
substituído pelo nitrogênio a alta pressão, de modo que o óleo é mantido 
constantemente pressurizado, evitando o aparecimento de bolhas. 

ZM OFERECE PARTICIPAÇÃO 
NOS LUCROS PARA TODOS OS 
COLABORADORES

A Delphi Technologies está lançando a campanha “Seleção de Prêmios Delphi”, 
que tem como objetivo sortear inúmeras recompensas para mecânicos e 
consumidores que são clientes da marca. A ação terá início em 30 de maio 
e será encerrada no dia 31 de agosto deste ano. Durante a campanha, a cada 
R$ 250 em compras de produtos da Delphi Technologies, os participantes 
ganham um número da sorte para concorrer ao prêmio final e aos diversos 
prêmios instantâneos. Para participar, basta registrar suas compras no hotsite 
da campanha ou se inscrever pelo WhatsApp pelo número +55 19 98762-8300. 

DELPHI LANÇA PROMOÇÃO COM 
PRÊMIOS PARA MECÂNICOS E 
CONSUMIDORES FINAIS

A ZM, fabricante de relés de partida e outras peças para a linha elétrica, 
como alternadores, motores de partida, polias, induzidos, rotores, 
estatores e, na linha mecânica, cruzetas, parafusos e porcas de roda, além 
de itens do sistema de suspensão como bieletas, pivôs de suspensão, 
terminais axiais e de direção, premiou a todos os colaboradores de sua 
planta de Brusque (SC) com o pagamento de participação nos lucros e 
resultados. A empresa, que acaba de completar 39 anos, dividiu entre 
seus 740 funcionários mais de R$2,5 milhões. Esse valor é referente à 
PLR do ano de 2021. 

Atendendo aos pedidos dos seus 
clientes, a Radnaq comunica que entrou 
no mercado de lubrificantes! Para tanto, 
a empresa montou uma fábrica para a 
produção exclusiva da linha MOTOR OIL 
e, em janeiro deste, começou a comercializar a linha de lubrificantes. 
A Radnaq Motor OIL tem em seu portfólio óleos minerais, sintéticos, 
semissintéticos, para as linhas leve e pesada, e também óleos para 
transmissão e óleos hidráulicos. Para conhecer a linha completa, 
basta entrar em contato pelo telefone (11) 2438-9850 ou enviar um 
e-mail para radnaq@radnaq.com.br
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Por: Silvio Rocha  |  Foto(s): Divulgação

AUTOPAR MOSTRA A FORÇA DA 
REPOSIÇÃO DE AUTOPEÇAS APÓS 
UM PERÍODO SEM FEIRAS

FEIRA

ANCORA
A participação da Rede ANCORA foi muito satisfatória. Conseguimos obter muitos visitantes e interações no 
nosso estande, atendemos muitas pessoas interessadas no nosso modelo de negócios, pudemos reencontrar 
e conversar com diversos parceiros das indústrias. Mercado - vemos a reposição automotiva em longo prazo 
com entusiasmo. Como este é um dos setores mais fortes do País, enxergamos muitas oportunidades de 
mercado e crescimento. A Rede Ancora vem, há anos, investindo em inovação e tecnologia para que as 
nossas lojas possam crescer e se desenvolver junto ao mercado e, assim, entregar as melhores soluções aos 
clientes finais. Estamos em um momento de reestabilização global, porém, feiras do tamanho da Autopar nos 
mostram como continuam existindo demandas a serem atendidas pelas nossas lojas e como que a inovação 
e a tecnologia para o nosso ramo crescem cada vez mais.  

APEX
A Feira nos surpreendeu positivamente e foi além das expectativas, lotou desde o primeiro dia com um público 
bem seletivo e qualificado. Tivemos bons frutos comerciais e a oportunidade de estreitarmos o relacionamento e 
conhecer clientes e parceiros, além de apresentar a APEX e a nossa gama de produtos para novos aplicadores. 
Distribuidores e autopeças nos visitaram com o intuito de se tornarem nossos parceiros, pois consumidores finais 
estavam procurando a nossa marca nestes estabelecimentos e eles não possuíam as nossas peças. Mercado - 
vemos um mercado cauteloso e muito incerto. Imaginamos uma projeção menor do que a do ano passado. O cenário 
global está instável, devido à pandemia, crise econômica, crise logística e alguns outros fatores. Mas, há um alento, 
pois a venda de carro usado deverá se manter alta e, consequentemente, aumenta a procura por manutenções.  

A ansiedade era grande, após quatro anos, gerada pela realização 
da Autopar, em sua 10ª edição, que aconteceu de 11 a 14 de maio.  
O recorde no número de expositores, as mais de 600 marcas que se 
apresentaram e o número de profissionais, oriundos de todo o Brasil e 
de países do continente sul-americano, confirmaram as perspectivas 
mais otimistas de organizadores, apoiadores e expositores.

Com os 33 mil m2 do Expotrade Convention, localizado em Pinhais, 
na Grande Curitiba, tomados e trazendo novidades, como uma 
mostra de tecnologia em peças e acessórios para o setor de duas 
rodas através da Motopar. A Feira cumpriu sua missão como primeiro 

evento pós-pandemia do segmento no continente correspondendo 
aos anseios dos mais de 60 mil profissionais atuantes no aftermarket 
automotivo brasileiro e de países vizinhos.

Para trazer as impressões dos expositores, a revista Balcão 
Automotivo pediu a um grande número de empresas que respondessem 
a quatro questões elaboradas por sua equipe. Por conta do espaço 
diminuto e tamanho das respostas, nos reservamos o direito de editar 
as respostas, obviamente mantendo a essência delas. O resultado 
você confere a partir de agora, nessa edição especial.

APLIC RESOLIT
Nós, da Aplic Resolit, tivemos o maior prazer em poder participar do marco de retorno de feiras do setor 
automobilístico, “pós-Covid”. A Feira foi excelente e superou nossas expectativas. Devido há muito tempo 
não ocorrer uma feira do segmento, esta teve a adesão de clientes, parceiros e representantes do Brasil 
inteiro e até de países da América do Sul, onde nos permitiu reforçar os laços já existentes e criar novas 
oportunidades no Brasil e fora. Mercado - com a crise econômica que assola o mundo, alguns problemas 
em alguns portos na China e o aumento de procura por peças de reposição, acredito que o setor sofrerá com 
o desabastecimento, porém, tendo em vista que muitas de nossas peças são fabricadas no Brasil, estamos 
nos organizando para que o impacto para os clientes venha a ser o mínimo possível. Isso, lógico, mantendo 
a qualidade Aplic tão reconhecida.  

SAID RAIDAN DE SALES, PRESIDENTE EXECUTIVO DA REDE ANCORA

GLEVERSON CAVALLARO, GERENTE DE MKT

TCHABELLY PERES MINARI, DIRETORA DE MKT
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AUTOPAR

AUTHOMIX
A participação da AuthoMix foi um sucesso. Comercialmente tivemos inúmeros pedidos fechados durante 
o evento, onde oferecemos descontos adicionais aos clientes que fechassem em nosso estande. E com 
relação à comunicação da marca, a Feira proporcionou grande – e qualificada – visitação, acrescida de ações 
de marketing digital. Mercado - um dos poucos segmentos que não parou durante a pandemia, a reposição 
manteve nossos veículos rodando e garantindo o fornecimento de bens e serviços. Pela falta de veículos 
novos, os consumidores estão realizando maiores manutenções nos veículos que já possuem. E não vemos 
uma mudança deste quadro no curto prazo. Desta forma, os números da reposição deverão se manter altos 
até pelo menos o final deste ano. A AuthoMix está em um momento de grandes lançamentos, com novas 
categorias sendo disponibilizadas ao longo deste ano.

AUTOIMPACT
Após mais de dois anos de pandemia, tivemos a oportunidade de participar da retomada dos eventos no 
setor da reparação automotiva. Momento de apresentar novidades, estreitar laços e fechar bons negócios. 
Contamos com a presença em peso de representantes, distribuidores e reparadores de todas as regiões 
do País. Todos puderam conhecer nossos propósitos, valores e os motivos pelos quais somos a empresa 
com a maior linha de palhetas automotivas do Brasil. Mercado - o aftermarket automotivo brasileiro está em 
franca expansão e movimenta mais de R$ 100 bilhões anualmente, segundo pesquisas recentes. Mesmo 
com os desafios enfrentados com a Covid e uma cadeia de distribuição bem complexa, as projeções são as 
melhores possíveis. Acreditamos que empresas que conseguirem conciliar sua expertise com as ferramentas 
e estratégias adequadas irão performar melhor. 

BFX
Para nós, da BFX, foi uma grande satisfação estar na Autopar, pois vários negócios foram feitos e muitas 
visitas aconteceram, foi surpreendente o número de pessoas, assim como em nosso estande. Rever amigos, 
clientes e demais foi sensacional. A feira estava bem organizada. E era nítida a alegria do pessoal em estar 
num evento tão importante depois de tudo o que aconteceu nesta pandemia. Mercado – o setor, de certa 
forma, está aquecido, comprador, mas ainda com os pés no chão, os clientes a meu ver estão bem atentos 
a possíveis mudanças no cenário atual, desta forma não estão fazendo grandes investimentos ainda, talvez 
por algum medo, e todos estão se adaptando ao momento, comprando com maior frequência, porém com 
volume menor, estão mais atentos às modernidades, lançamentos, buscam negociações mais duradouras 
com parcerias mais sólidas, enfim, vamos viver um novo cenário. 

BMA
A Autopar foi nosso retorno às feiras e nos surpreendeu positivamente pelo número de visitantes e volume 
de negócios e oportunidades que surgirão no pós-feira. Para a BMA, a Feira foi um sucesso. Mercado – a 
reposição hoje é muito dinâmica e está se fortalecendo novamente após um período instável e de muita 
falta de peças durante a pandemia. Vemos possibilidade de crescimento neste segmento para os próximos 
anos. Estamos adquirindo maquinários para o desenvolvimento de novos itens, principalmente na linha de 
plásticos moldados e extrudados, além de novidades em peças de borracha, que são nosso negócio principal. 
Estamos otimistas com a perspectiva de crescimento em torno de 20% ao ano, para os próximos cinco anos, 
não só devido à diversificação das linhas de produtos, mas também o crescimento nos segmentos onde 
participamos há muitos anos. 

BOSCH
A Autopar 2022 foi o primeiro evento em que a divisão de Reposição Automotiva da Bosch participou de 
forma presencial desde o início da pandemia. Nele, apresentamos dois lançamentos: o filtro de cabine Pure 
Air Premium e a linha de iluminação, bem como soluções integradas para a manutenção de veículos das 
linhas leve e pesada dentro do conceito “Peças, Diagnósticos & Serviços para Oficinas”. Mercado - em 2022, 
a reposição se mostra aquecida até o momento. Empenhamos nossos esforços para manter os índices de 
atendimento e nossa performance dos períodos anteriores. Devido às nossas ações de geração de demanda 
nos elos da cadeia e esforço constante para manter o nível de disponibilidade de produtos, apesar dos 
desafios logísticos e de custos, conseguimos expandir e ganhar Market Share, atingindo desempenhos de 
dois dígitos de crescimento no mercado latino-americano no último ano. 

EMERSON BASTOS MELLO, GERENTE DE PRODUTOS E COMÉRCIO EXTERIOR

CRISTIANO PROENÇA DEITOS, DIRETOR

RICARDO MARTINS, GERENTE DE VENDAS

SIRLENE VRECH, GERENTE DE VENDAS

MARCELO GOMES, DIRETOR NACIONAL DE VENDAS DA DIVISÃO DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA
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AUTOPAR

BZM
A Autopar 2022 superou nossas expectativas. Fizemos uma grande feira onde recebemos visitas dos quatro  
cantos do País, como também de alguns países da América do Sul. Também tivemos a oportunidade de rever 
nossos representantes e distribuidores. Mercado – a reposição continua em alta. Não somente no Brasil 
onde a economia vem crescendo, mas também nas exportações onde o dólar continua sendo um atrativo. 
A BZM segue firme e forte nos objetivos traçados, principalmente com atualização das linhas existentes 
e projetando novas linhas. Agradecimento especial a todos que nos visitaram, como representantes, 
distribuidores e aplicadores, onde tivemos a oportunidade de receber sugestões e informações que julgamos 
ser muito importantes para tomada de decisões e, assim, continuar oferecendo vantagens a toda a cadeia 
de autopeças.

CABOVEL
A Cabovel comemora 50 anos da marca e nada como celebrar o aniversário no retorno de eventos 
presenciais como a Autopar, onde recebemos vários clientes e suas equipes, amigos, parceiros e pudemos 
fazer novos negócios, além de firmar outros, também foram apresentados vários lançamentos da Cabovel 
para a reposição e novos produtos para OEM. Mercado – a reposição é um universo complexo e sensível 
aos inúmeros fatores que influenciam no desempenho de toda a cadeia iniciando pelas matérias primas 
das indústrias, passando pelos distribuidores, varejos e aplicadores, isso é fascinante, pois temos que 
estar atentos o tempo todo buscando estratégias para alcançar os resultados imediatos e o planejamento 
do futuro e sem margem para erros. O momento no mercado interno de reposição está bem instável, porém 
acreditamos que continue positivo.

COBREQ
Após quase três anos sem possibilidade de fomentar as nossas evoluções e desenvolvimentos na linha 
automotiva em feiras do segmento, a Autopar nos possibilitou ir além das redes sociais, apresentando 
pessoalmente as inovações e lançamentos para o setor. O fortalecimento da nossa marca junto aos nossos 
clientes foi o ponto alto, possibilitando a troca de informação e o entendimento sobre as necessidades 
do segmento visto as mudanças recentes. Mercado – o setor automotivo atualmente vive mudanças e 
desafios, principalmente ante as dificuldades oriundas da pandemia e falta de insumos, tanto ao mercado 
das montadoras quanto ao mercado de reposição automotiva. Porém, também nos abre um horizonte de 
oportunidades e, com certeza, é exatamente aí que a TMD Friction - Cobreq impõe o seu esforço. 

CVN
A nossa participação foi fantástica, muito profissional, com volume e qualidade de clientes superando 
todas as expectativas. Mercado – está muito mais dinâmico e em franca ascensão, apesar da falta de 
produtos. Continuaremos com lançamentos de produtos e novas linhas. Estamos muito otimistas e a Autopar 
nos mostrou o quanto este mercado está ansioso por novas opções de produtos, informações e novas 
metodologias de comercialização.

DANA
Para nós, a Autopar 2022 foi um reencontro com amigos, primeira grande feira regional depois de dois anos de 
pandemia, uma excelente oportunidade em que aproveitamos para lançar novos produtos, interagimos com 
um público especialmente focado na reposição e reparação, entre distribuidores, varejistas e reparadores. 
Apresentamos a inédita e exclusiva campanha de vendas Varejo Direto junto aos varejistas de autopeças, 
e também os lançamentos do selante universal Reinzosil e da nova linha de lubrificantes Spicer para eixo 
diferencial. Mercado – o segmento brasileiro de reposição tem grande relevância na economia, mas não 
está imune aos efeitos das intempéries econômicas e mudanças de comportamento dos consumidores. A 
reposição e a reparação avançam com fôlego quando o dono do veículo dá mais atenção à manutenção de 
seus veículos.  

GILBERTO HEIL, GERENTE DE VENDAS

NASSER BARBOSA, GERENTE COMERCIAL - REPOSIÇÃO

FÁBIO MAROTTI, GERENTE DO SEGMENTO DE LINHA LEVE

RICARDO CESAR DE ABREU, GERENTE COMERCIAL

MARCELO ROSA, HEAD DE AFTERMARKET PARA A DANA NA AMÉRICA DO SUL
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AUTOPAR

DAYCO
A Autopar 2022 ficará marcada como o primeiro grande evento presencial do setor após dois anos de 
pandemia. A presença significativa de empresas de todas as regiões do País consolidou ainda mais a 
Autopar 2022 no seu já destacado papel dentro do mercado de reposição de autopeças brasileiro. Foi notório 
evidenciar que toda a cadeia ansiava pelo retorno das feiras. Mercado - com extremo otimismo. A demanda 
está alta e a forte escassez de insumos e matérias primas que nos acometeu em 2021, embora ainda não 
totalmente resolvida, já emite fortes sinais de estar ficando para trás. A despeito de algumas incertezas que 
podem afetar o setor como a forte pressão inflacionária global, as restrições logísticas também em nível 
mundial e as incertezas quanto aos rumos que podem tomar o conflito entre Rússia e Ucrânia, o momento 
atual é de expectativa bastante positiva. 

DRIV
A Autopar 2022 foi mesmo o evento da retomada. Todo o mercado estava lá e pudemos encontrar amigos do 
mercado e clientes. Recebemos a visita de pessoas de outras regiões do País, como Norte e Nordeste, e clientes 
da América do Sul. Mercado - Estamos em recuperação, mas enfrentando desafios na cadeia de suprimentos que 
ainda perduram e que, com o cenário mundial atual, só se agrava. Felizmente, dependemos pouco de importação 
de produtos, então não sofremos tanto como algumas outras empresas do setor de aftermarket automotivo. 
O alto preço dos veículos usados e a falta de veículos novos favorecem a manutenção de carros usados, 
ajudando nosso mercado. De forma geral, vivemos um momento positivo. A Monroe e a Monroe Axios trabalham 
constantemente para ampliar seu portfólio, e até o fim do ano vamos aumentar, mensalmente, a cobertura de 
nosso catálogo. 

DRIVEWAY
A percepção da Driveway na Feira foi a mesma de vários fabricantes, após uma pandemia de mais de dois anos 
o mercado automotivo ansiava por um evento no setor. A feira foi um sucesso absoluto e a Driveway conseguiu 
passar seu recado ao mercado nacional, não apenas com seus mais de 40 itens lançados no evento, mas 
também mostrando o novo momento da empresa no cenário nacional. Nosso trabalho inovador e agressivo 
comercialmente foi discutido e dialogado com nossos clientes e representantes. Mercado - o segmento 
automotivo na reposição está vivendo um ano onde questões globais, econômicas e eleitorais podem redundar 
em um crescimento menor que 2021. O poder aquisitivo do consumidor está menor devido à inflação, com 
isto as escolhas e prioridades também são medidas pelo consumidor. Isto torna o mercado mais competitivo 
e acirrado entre os concorrentes.   

FACOBRAS
Foi uma feira excelente, de grande visibilidade. Mercado - setor competitivo e de grande expansão. Com a 
pandemia, a Facobras teve que tirar umas peças de mercado por falta de matéria prima e, atualmente, nosso 
objetivo é retornar com essas peças no mercado. Pra finalizar, a Feira foi extremamente produtiva, com um 
público ansioso por esses eventos após a pandemia, lugar excelente, de fácil acesso e amplo.

FLÓRIO
Percebemos que a Feira estava muito movimentada e com vários lançamentos de produtos. Para a Flório, 
os contatos foram positivos, pois conseguimos apresentar para os aplicadores, lojistas e distribuidores 
que visitaram a feira os nossos lançamentos 2022. Vemos o mercado de reposição automotiva com um 
crescimento considerável para 2022, pois é responsável por mais de 22% do PIB no Brasil. A única coisa que 
nos preocupa atualmente são os possíveis problemas na cadeia de suprimentos mundial, mas se isso ocorrer 
por outro lado teremos a valorização dos veículos usados e o aumento das manutenções e vendas de peças. 
A Flório para o segundo semestre continuará com o aumento do portfólio de Tampas de Comando de Válvulas, 
atualmente temos 42 modelos e até o final de 2022 serão mais de 60, sendo muitos deles exclusivos.

MARCELO SANCHES, DIRETOR DE AFTERMARKET LATAM - AUTOMOTIVO & INDUSTRIAL

IVAN NODA FURUYA, COUNTRY SALES & MARKETING MANAGER DA TENNECO

PAULO MOSNA, DIRETOR COMERCIAL

WENDER FRAGA, COORDENADOR DE MKT

RICARDO DUARTE, GERENTE COMERCIAL
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GATES
A Autopar foi uma oportunidade de entrar em contato com os usuários dos nossos produtos e mostrar duas 
novidades: a nova Micro-V da Gates e a Bomba D’Água Elétrica. Além disso, pudemos ouvir um pouco da 
experiência de mecânicos e reparadores com os nossos produtos e trazer o feedback deles para todas as 
nossas equipes. Esperávamos um fluxo alto de visitantes, mas foi acima das nossas expectativas e ficamos 
felizes com os resultados do evento. A presença nesse segmento impulsiona inovações dentro da Gates, 
tanto no processo produtivo quanto na forma de atender nossos clientes, já que é um setor do mercado que 
está em constante evolução. O resultado disso é que a Gates cresce junto com o mercado e está sempre 
pronta para atender as novas demandas do setor. A Gates continuará ampliando suas linhas para atender a 
frota do mercado brasileiro.

GIROS
Nossa participação na Autopar foi de extrema importância pelo motivo de recentemente estarmos com 
uma filial no Estado do Paraná, e esta participação foi altamente positiva, superando todas as nossas 
expectativas. Tivemos no nosso estande uma excelente visitação e, com isso, conseguimos interagir tanto 
com aqueles clientes que já estão em nossos cadastros como também com aqueles que poderão tornar-se 
futuros clientes, ou seja, novos cadastros. Mercado - Nosso setor de reposição continua, e digo continua, pois 
fomos altamente privilegiados durante o período mais agudo da pandemia, onde vimos outros setores com 
dificuldade de se manter, o nosso cresceu e mostrou o quanto é importante para todas as cadeias vitais do 
País, desde o agronegócio, a indústria e o comércio. O próprio sucesso que vimos da feira diz muito do que 
nosso mercado está e continua aquecido.  

GREEN
O grande número de pessoas que não conhecia a nossa marca Reach foi um ponto que nos surpreendeu. 
Conseguimos fazer várias prospecções e foi positivo para nós. É um mercado que vemos um potencial muito 
bom com o público. A Linha de Eletro Ventiladores é um possível segmento que esperamos dar certo. A 
Autopar 2022 foi um sucesso, depois da volta da pandemia, trouxe um público interessado em fazer negócios 
e nossa marca foi muito bem.

ILLINOIS
Nossa participação foi muito além do esperado. A presença de público superou todas as expectativas. O ponto 
alto para nós foi que a maioria das visitas era para ter maiores informações de nossos produtos, da empresa, onde 
poderiam adquirir, quem eram nossos representantes. Mercado – a reposição está se fortalecendo muito. A falta 
de componentes para veículos novos, os reajustes, fazem com que a manutenção dos veículos fique cada vez 
mais importante ao público brasileiro. Mesmo com alguns percalços, como falta de peças, desabastecimento de 
matérias primas, etc... o mercado cresce de maneira acelerada ano a ano e as perspectivas são de crescimento. 
No geral, a Autopar mostrou o quanto nosso mercado de reposição estava sedento de feiras, para saber das 
novidades que as empresas apresentaram, para trocar experiências, e aprenderem mais sobre seus negócios. 

ISAPA
A participação foi ótima, superou nossas expectativas, a Feira sempre foi regional (atendendo muito a região 
Sul e poucos clientes de outras regiões), mas essa edição podemos dizer que foi uma feira nacional, com 
clientes do Brasil inteiro. A Isapa, como sempre, apresentou seu portifólio e deu muita ênfase ao seu B2B 
(nova ferramenta de vendas para seus clientes). Mercado – está aquecido e com a falta de produtos, que deve 
aumentar com o cenário mundial (Covid, Guerra, Inflação Mundial). Então, mantenham seus estoques altos e 
cuidem com carinho dos preços, acredito que o mercado vai continuar em alta. A Isapa é uma das empresas 
que mais lança produtos no Brasil, só para ter uma ideia, em 2021 lançamos quase 800 itens e nesse primeiro 
quadrimestre já chegamos a 300 novos itens, esse é o nosso diferencial no mercado. 

ADRIANA CANTONI, GERENTE DE MKT

HENRIQUE LUIZ STEFFEN, SÓCIO-PROPRIETÁRIO

ANDREIA VIDAL, CONSULTORA DE VENDAS

GILSON KOZLOWSKI, GERENTE COMERCIAL

MARCELO MARTINS FERREIRA, GERENTE NACIONAL DE VENDAS
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JAHU
A Jahu Borrachas e Autopeças aguardava ansiosa pela Autopar 2022. Foi a primeira feira presencial do 
mercado automotivo pós-pandemia e o resultado foi além das expectativas. Já no primeiro dia notamos a 
presença acima do normal, com visitantes de todo o Brasil. Pudemos reencontrar fornecedores, parceiros, 
clientes e amigos e colocar nossos assuntos em dia. Mercado - a reposição automotiva está em um momento 
muito bom. A demanda reprimida durante a fase aguda da pandemia da Covid e a falta e aumento de preços 
do carro novo impulsionaram a venda de autopeças e a reparação automotiva. A Jahu  irá inaugurar sua 
filial Goiás no início do segundo semestre de 2022. Aproveitando a ocasião, além de lançar produtos que 
completam o nosso portfólio atual, a Jahu vai distribuir as bombas d´água da marca Urba. 

JUNTALIMA
A Juntalima participa desde a 2ª edição da Autopar. Após o período de pandemia, foi importante retomar 
o reencontro físico com nossos clientes parceiros, conhecemos novos clientes e, principalmente, 
receber os aplicadores que nos prestigiaram e nos prestigiam nestes 29 anos. Vemos um mercado em 
constante evolução, que consome produto de qualidade e cada vez mais interessado em informações 
técnicas de confiança.

KOUBE
A Feira foi um sucesso e superou nossas expectativas. Tivemos visitas de clientes atuais e potenciais de 
todas as regiões do Brasil. Foi ótima para Networking e também para estreitar relacionamentos. Mercado – a 
reposição automotiva vem crescendo ano após ano, movimenta bilhões de reais e as expectativas para este ano 
são as melhores para o setor, onde estamos muito bem posicionados. Nossa diretriz empresarial é inovação, 
é o que nos move, então em lançamentos não teria como ser diferente, temos lançamentos exclusivos para 
o segundo semestre que, com certeza, irão revolucionar o mercado de manutenção e prevenção, pensados 
e desenvolvidos para oferecer soluções práticas e eficazes. A Koube veio para o ano de 2022 com um novo 
reposicionamento de mercado. Somos uma nova empresa, uma nova identidade, um novo conceito. 

KS
Depois de dois anos sem feiras presenciais, consideramos esse evento como um reencontro com o mercado. 
Pudemos rever clientes, interagir com os diferentes elos da cadeia e, principalmente, perceber o grande salto das 
nossas marcas em termos de reconhecimento e carisma. Recebemos muitos visitantes interessados nos produtos 
e também no nosso pós-venda. O mercado de reposição está em constante evolução. Durante os últimos anos 
tivemos recordes de faturamento mesmo com a pandemia e vemos que segue com boas perspectivas para atender 
a frota circulante de veículos. Foi um mercado que se reinventou por ser prioritariamente de relacionamento e, no 
nosso caso, pudemos estar presentes através do digital. Agora está mais do que na hora de voltarmos com as 
nossas atividades de corpo a corpo que sempre foram o nosso diferencial.  
 

KYB
A Autopar superou todas as expectativas em 2022. Recebemos no estande da KYB do Brasil muitos clientes, 
prospects e fornecedores. Tivemos contato com várias empresas que nos ofereceram soluções de negócios 
e sistemas. Percebermos uma grande evolução no mercado de Autopeças durante a pandemia. Todas as 
empresas se reinventaram de alguma forma. E a troca de experiências durante um evento como a Autopar traz 
um saldo muito positivo para o mercado como um todo. A KYB do Brasil está investindo muito em lançamento 
de produtos para os próximos meses e, além de amortecedores para linha leve e kits de montagem, teremos 
mais novidades em breve. Além de buscar inovação em produtos, a Kayaba acabou de lançar uma nova 
Campanha Institucional que traz um pouquinho da cultura japonesa para o Brasil. 

ALCIDES ACERBI NETO, DIRETOR

SÉRGIO LIMA, DIRETOR COMERCIAL

DOUGLAS CHELES, DA ÁREA DE MKT

TALITA PERES, GERENTE DE MARKETING E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA DA MOTORSERVICE 

GÉLCIA BATISTEL, GERENTE DE MKT
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LUMILEDS 
A Autopar é uma feira muito relevante para o segmento automotivo e ganha maior importância ainda após 
a longa pausa dos eventos devido à pandemia. Sendo assim, participar desta edição foi muito positivo, 
inclusive para apresentarmos a nossa estratégia de diversificação de portfólio de produtos Philips, ampliando 
a atuação da marca em novos setores, com produtos que combinam a nossa expertise, mas que vão além de 
lâmpadas automotivas. O fato de o sistema de iluminação ser essencial aos veículos faz com que segmento 
oscile menos com a crise do que outros mercados. O que mais influencia para nós é o tamanho do parque 
automotivo. Para a Lumileds, a reposição é, assim como o de OEM, muito importante, por isso dedicamos os 
nossos esforços para atender com tecnologia de ponta e produtos inovadores, contemplando o consumidor 
brasileiro com inovações. 

MANN-FILTER
A participação da MANN-FILTER na Autopar foi excelente, ótimo momento para rever clientes, consumidores, 
amigos e fãs da marca MANN-FILTER! Depois de quatro anos sem feira no local, a retomada se mostrou 
bastante promissora. O mercado como todos os anos enfrenta seus momentos de altos e baixos e cada ano 
vivemos um desafio diferente, o que nos faz mais fortes e preparados. Inovação e criatividade precisam andar 
juntas para superar esses momentos e, assim, disponibilizarmos filtros com alta performance para motores 
e consumidores cada vez mais exigentes. Nesses primeiros meses de 2022 foram mais de 100 lançamentos 
entre linhas Leve, Pesada, Agrícola e Compressores. Não apenas lançamentos em produtos, mas também 
em serviços oferecidos aos nossos clientes e consumidores no que tange a soluções para e-commerce e 
produtos que facilitem a gestão inteligente do estoque que compõe nosso portfólio.

MOBENSANI
A Mobensani acredita que o ponto alto foi a celebração do reencontro, os abraços, os apertos de mão e os 
sorrisos largos e, principalmente, o olho no olho com a certeza que houve um crescimento de 10 anos em 
menos de três anos, e neste crescimento um novo posicionamento de muitas marcas. Mercado - vejo o setor 
em duas frentes de mudanças: uma das empresas que terão alteração em sua produção e linha, devido à 
nova realidade de carros elétricos e seus componentes; e a outra mudança referente ao movimento digital 
de compra pelo consumidor final e as gigantes internacionais do mercado, as conhecidas como “bigtechs” 
já fazem parte da realidade da distribuição de peças no Brasil e, infelizmente, estão sendo ignoradas por boa 
parte do mercado, que distribui peças. Precisamos estar atentos a este movimento, pois historicamente em 
todos os segmentos o “dinheiro troca de mãos”. 

NGK
A NGK do Brasil não poderia deixar de participar deste evento, que é reconhecido como um dos mais importantes 
do setor. O retorno da Autopar foi bem positivo, isto é, mesmo após a situação da Covid-19, a feira teve uma 
ótima aderência de indústrias, distribuidores, varejos e, principalmente, reparadores. Mercado - a reposição 
automotiva continua aquecida, o que nos permite alcançar metas e objetivos. As perspectivas não são diferentes 
para 2022, uma vez que consideramos que o mercado da reposição seguirá em alta. A NGK tem trabalhado para 
continuar ampliando o seu portfólio de produtos, principalmente, com lançamentos de itens entre bobinas de 
ignição, velas com metal precioso e velas aquecedoras. Como mencionado anteriormente, a Autopar está entre 
as feiras mais relevantes do setor automotivo e o retorno do evento superou as nossas expectativas.  

NTN
Nós, da NTN, gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos nossos clientes, potenciais 
parceiros, mecânicos, colaboradores da NTN e consumidores que participaram da 10ª Edição da Autopar 
2022. A feira foi um sucesso e nossa participação foi um reencontro com todos colegas e amigos após esse 
período de pandemia. A NTN veio compartilhar na Autopar a nossa visão, contribuição e nova identidade 
visual na qual tem como princípio o conceito “Nameraka”, pois buscamos acompanhar nossos parceiros rumo 
a um futuro sustentável, combinando o domínio da fricção através de projetos de engenharia de precisão 
e por meio da fluidez nos movimentos, estando em harmonia com o meio ambiente. Pudemos reforçar na 
Feira que somos NTN e fazemos um mundo Nameraka, estamos todos juntos a serviço do movimento e 
construindo uma mobilidade positiva.  

JULIANA GUBEL, GERENTE DE MARKETING PARA AMÉRICA LATINA

LUCIANA STEFFEN, COORDENADORA DE MARKETING 

SIMONE DE AZEVEDO, DIRETORA COMERCIAL

JOSÉ EDUARDO DE SOUZA, CHEFE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MARIANA DI MONTE, GERENTE DE VENDAS E MARKETING DO MERCADO AUTOMOTIVO
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ORBI
A Feira sempre é uma grande oportunidade de rever os parceiros e amigos e fortalecer as parcerias e a 
Autopar 2022 não foi diferente, ainda mais pelo período que ficamos sem feiras e vimos claramente como 
eventos como esse fazem toda a diferença no nosso relacionamento com os clientes. Mercado – a reposição 
automotiva é gigante e com diversas particularidades, e uma das principais é a concorrência que, aliada à 
necessidade de redução de custos que todos têm trabalhado, muitas vezes se aceita produtos de qualidade 
duvidosa. Por sorte, nós da Orbi, que trabalhamos com a maioria dos distribuidores automotivos, temos 
grandes parceiros que são fiéis à nossa marca, nossa história e nossos produtos e sempre mantemos nossa 
relação por muitos anos. Temos trabalhado no desenvolvimento de diversos produtos e tecnologias buscando 
a melhoria contínua dos nossos produtos. 

OSPINA
Destacamos, principalmente, a volta do contato interpessoal. Havia uma necessidade reprimida de estarmos 
todos juntos e trocarmos as habituais experiências pessoais e profissionais. Mercado - entendemos que, nos 
últimos dois anos, o mundo passou por mudanças significativas no hábito de consumo, em especial no setor 
automotivo, as pessoas estão mais conservadoras na compra de veículos novos, permanecendo mais tempo 
com o mesmo veículo, o que favorece a reposição. Além disso, muitos empresários do setor precisaram 
reinventar os seus negócios e continuam em busca de oportunidades. Com o problema global de falta de 
matéria prima, aumentos significativos das commodities e do dólar e aumento dos custos de transporte da 
China, a indústria brasileira passa a ter um papel significativo como opção de compras de muitas empresas, 
do Brasil e da América Latina. 
 

RADNAQ  
Já participamos de algumas edições da Autopar, mas essa, sem dúvida, foi uma das melhores. Nos 
surpreendeu desde o primeiro dia, com muitos clientes e futuros clientes em visita ao nosso estande. E por 
ter sido a primeira feira pós-pandemia, teve visitante do Brasil inteiro prestigiando o evento. Mercado - com 
a pandemia mais controlada, o mercado de reposição voltou a aquecer, embora o mercado ainda sofra com 
falta de algumas matérias primas, mas estamos confiantes que o nosso setor vai continuar em ascensão. 
Agora a Radnaq também tem a linha de lubrificantes, e está sendo um grande sucesso de vendas. A fábrica, 
com produção exclusiva da linha de óleo lubrificante, foi inaugurada em janeiro deste ano. E durante todo 
esse ano vamos ter mais novidades. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que vamos deixando vocês 
informados do que está por vir. 

RAJA
A Feira foi muito boa, fizemos bastantes contatos e, em sua grande maioria, eram clientes em potencial 
focados em fazer negócios. Mercado – está bom, porém com falta de mercadoria em virtude da escassez de 
matéria prima. Nós importamos bastante e compramos também no mercado nacional para manter estoque. 
Monitoramos os lançamentos de novos veículos e o aquecimento do mercado de veículos seminovos que 
geram demanda de manutenção veicular. Buscamos novos produtos, novas marcas e nos antecipamos na 
importação e compra interna dos mesmos. Com a redução do IPI e fretes internacionais mais competitivos, 
estamos conseguindo melhorias nos custos operacionais. Com esse cenário, esperamos que no segundo 
semestre manteremos bons resultados com crescimento e proporcionando produtos de qualidade com 
preços competitivos no varejo e atacado.

RIO
A RIO tem presença consolidada nas linhas leve, pesada, utilitários, motocicletas e agrícola e queríamos 
reforçar e divulgar a abrangência e a qualidade do nosso portfólio, apresentando também itens de 
lançamento, como Kit Pistão e Anel, Camisa de Cilindro e Eixos de Comando. Nossos técnicos receberam 
o público na Feira para apresentar os produtos e a receptividade foi ótima. Muitos deles mergulharam na 
nossa experiência 360°, que proporcionou um passeio pela nossa fábrica em Rio do Sul (SC), com óculos 
3D. A Autopar foi uma ótima oportunidade de fortalecer a marca e engatilhar novos negócios. Trabalhamos 
na ampliação do mix de produtos já existente e também em novos itens para o nosso portfólio, que devem 
ser anunciados no momento oportuno. Seguimos investindo em tecnologia, trabalhando na capacitação 
continuada do nosso time e alcançando novos mercados.  

BRUNO SILVA, DIRETOR COMERCIAL

EQUIPE OSPINA

KATARINA POLIDO, DA ÁREA COMERCIAL

JOÃO PAULO, DIRETOR COMERCIAL

ORNÉLIO KLEBER, CEO DA RIOSULENSE
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SCHULZ
A Feira foi a retomada dos eventos importantes do setor. A Schulz expôs o módulo de treinamento 
desenvolvido com o Senai, com o objetivo de proporcionar melhor capacitação da manutenção do sistema 
de freio aos mecânicos, uma das inúmeras iniciativas ESG da companhia. Mercado - alta da inflação e taxas 
de juros influenciam negativamente o fluxo de reposição de autopeças. No entanto, ainda vemos o mercado 
aquecido na ponta e estamos apresentando crescimento no primeiro quadrimestre de 2022 comparado ao 
mesmo período do ano passado. Questões globais ainda podem influenciar a disponibilidade geral de peças 
no mercado. O rebalanceamento dos estoques médios ao longo da cadeia deve dificultar o crescimento no 
fechamento do 1º semestre, mas trabalhamos com perspectiva de crescimento real acima da inflação neste ano. 

SEG 
Foi a primeira participação da SEG Automotive neste evento. Recebemos em nosso estande vários 
distribuidores e aplicadores de todo o território nacional, onde pudemos apresentar a marca, portfólio 
de produtos e pilares que a organização se apoia no mercado automotivo e de reposição. Mercado - 
sabemos que o segmento de veículos novos está enfrentando desafios na cadeia de produção e isso afeta 
positivamente a reposição com uma movimentação positiva de todas as linhas de produtos na cadeia. É um 
mercado bilionário, pulverizado e complexo – temos que nos comunicar com diversos públicos de forma ágil 
e efetiva e isso muda constantemente a forma. O mundo digital também aproximou players e a necessidade 
de readaptação constante. O futuro é promissor e certamente quem mais se dedicar a entender a jornada do 
cliente se posicionará cada vez mais como líder. 

SKF
A Autopar superou as expectativas da SKF e foi um sucesso absoluto em termos de visitação no estande 
durante os quatro dias de evento, proporcionando a oportunidade de apresentar nossos lançamentos, 
além de estreitar o relacionamento com os principais elos da nossa cadeia de distribuição, entre eles os 
distribuidores nacionais e regionais, varejistas de autopeças e mecânicos de todo o Brasil. Mercado - A 
oferta de semicondutores e outras peças para as montadoras continuará impactando a produção de veículos 
novos ao longo de 2022. Como reflexo disso, temos uma grande movimentação na venda de carros usados, 
contribuindo ainda mais para o mercado de reposição automotiva em virtude da necessidade de manutenção 
e reparos. A SKF é uma empresa movida pela inovação e acreditamos muito no potencial de crescimento do 
mercado brasileiro.  

TAKAO
Durante a Feira, a Takao apresentou o novo catálogo de componentes, fortalecendo a meta de oferecer cobertura 
para 95% dos modelos de motores em circulação no Brasil. No estande, a Takao mostrou ao visitante um Subaru 
STI, exemplar preparado pela divisão de competição da fabricante japonesa; no evento, foram confirmadas 
as parcerias com o SENAI, reforçando a missão da Takao como provedora de conteúdo para aprendizagem e 
transformação da vida do mecânico, e a com a associação da companhia ao Capitalismo Consciente, movimento 
global de empresas que conquistaram alta reputação e fidelidade dos clientes sem terem investido fortunas 
em marketing. O aprendizado também foi reforçado pela Takao na entrada do pavilhão de exposições, com 
destaque para o Caminhão Escola, oficina itinerante que tem a proposta de levar conhecimentos especializados 
para os principais pontos do País. 

TECFIL
Foi uma excelente feira, com ótimo público. A Tecfil levou suas linhas de produtos e seus últimos lançamentos, 
destaque para a família de palhetas MaxVision e os filtros Tecfil MaxPro Pesados. Também levamos uma 
das nossas unidades de laboratórios móveis. Mercado - sempre digo que temos sorte de trabalhar em um 
mercado tão resiliente quanto a reposição, que mesmo com todas as ocorrências, advindas de pandemia e 
cenário econômico, se manteve firme. Acreditamos que o 2° semestre deste ano deverá ser melhor que os 
meses até o momento. Porém, cada vez mais, o nosso mercado demanda excelência em serviços ao cliente, 
ou seja, não basta ter o melhor produto ou a melhor condição comercial, se faz necessário ter todo um 
conjunto de ferramentas que auxiliem no processo de vendas dos seus clientes.   

GUSTAVO TABUTI, COORDENADOR DE VENDAS 

LEOPOLDO MONHOS, HEAD DE MKT E COMUNICAÇÃO

ADEMAR OLIVEIRA, GERENTE DE VENDAS REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA 

EQUIPE TAKAO

PLINIO FAZOL, GERENTE DE MKT
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TIRRENO
A Autopar 2022, na verdade, nos surpreendeu, pelo seu grande número de visitantes e maior mix de expositores, 
apresentando assim um cenário de experiências focadas na geração de novos negócios. Foi com grande alegria 
que pudemos rever players do setor, clientes, amigos e, claro, prospectar novos negócios e oportunidades 
de relacionamentos. Mercado- a reposição e reparação automotiva são setores competitivos, seletivos e 
desafiadores, cada vez mais os consumidores do ramo entendem a importância de adquirir produtos de 
qualidade e segurança. No nosso ramo de Fluidos Automotivos, é imprescindível a consciência da utilização 
de produtos que atendam às normas e recomendações dos fabricantes, para a garantia e proteção das peças 
e, principalmente, para a segurança do motorista e seus passageiros, em especial ao fluido de freio, que é um 
item de segurança.  

URBA
A Autopar superou nossas expectativas. Já era uma feira muito boa de negócios e esta edição trouxe de volta 
os contatos presenciais que são tão característicos do nosso setor. O mercado está bastante aquecido e 
demandante. A queda na venda de veículos zero km faz com que a manutenção dos usados seja acelerada. 
Em alguns anos, sentiremos a falta da entrada de veículos na frota. Mercado – o segmento de reposição 
independente sempre reage muito rapidamente. Ainda enfrentamos dificuldade em matéria prima e alguns 
componentes além dos constantes aumentos de preços, mas com os investimentos efetuados, vamos buscar 
a competitividade. A Urba está lançando diversos produtos tanto para linha de automóveis quanto para a linha 
de caminhões. Especialmente para linha fora de estrada, estamos aumentando nosso portfólio de produtos 
com os investimentos em máquinas e estrutura. 

VETOR
A Autopar foi muito esperada neste “pós pandemia”, esses eventos sempre criam uma expectativa e não 
foi diferente neste ano. Um ponto crucial é o contato direto (presencial) que temos com nossos clientes e 
amigos, conseguir levar nossas novidades e lançamentos em primeira mão, trocar experiências e compartilhar 
informação técnica. O mais gratificante neste evento é rever todos os clientes do Brasil. Mercado - mesmo 
ainda com impacto da pandemia, a alta oscilação do dólar e as incertezas de ano de eleições, o segmento 
automotivo está fluindo muito bem, por sinal, conseguimos bater nossas metas, introduzir diversos itens 
novos no mercado e ter um crescimento significativo nesse primeiro semestre. Temos uma atuação muito 
forte na reposição e para o segundo semestre daremos continuidade aos projetos já existentes e muitos 
outros projetos estão sendo estudados.

WEGA
A primeira feira pós-pandemia para Wega Motors era uma mistura de ansiedade, saudade das pessoas, 
oportunidade para falar com nossos amigos distribuidores, balconistas e reparadores. E como já esperávamos, 
a Feira foi um sucesso, só temos que agradecer a todos que visitaram a Wega na Autopar. Mercado - a reposição 
automotiva teve uma grande evolução, com a pandemia, nosso mercado precisou evoluir em pouco tempo e 
isso fez com que os amigos reparadores e balconistas por meio do digital ficassem perto das indústrias e 
também não deixaram de sentir a presença das fábricas. Com todas essas mudanças, atualmente o mercado de 
reposição vem se ajustando com a tecnologia e trazendo inovação para o setor, trabalhamos em um segmento 
que cada indústria, cada distribuidor, ajuda o próximo e isso é o resultado do crescente fortalecimento da nossa 
reparação automotiva. 

WIR
Nossa participação na Autopar foi especial: nossa primeira participação em feiras. Foi um momento de 
reencontro com amigos e uma oportunidade de receber nossos primeiros clientes, os novos clientes e 
reforçar os diferenciais da WIR. Ficamos muito satisfeitos por, de uma forma simples, verdadeira e ousada, 
termos apresentado a nossa equipe, a nossa marca, a qualidade e engenharia das nossas peças. Mercado - 
enxergamos um amadurecimento e profissionalização da cadeia de distribuição com abertura para a entrada 
de novas marcas, alinhadas com práticas comerciais modernas, onde a relação fabricante-distribuidor 
constroem parcerias verdadeiras com confiança e garantia de abastecimento que permitem planejar e crescer 
em conjunto. Ao mesmo tempo, temos o cliente aplicador buscando marcas que além de entregar qualidade 
facilitem o seu trabalho na oficina e na retífica. 

LUIZ HENRIQUE GARCIA, SUPERVISOR DE VENDAS AFTERMARKET

LUÍS TOCCI, DIRETOR DA URBA

EQUIPE VETOR

THUANNEY CASTRO, SUPERVISORA DE MKT

CASSIANO BRACCIALLI, DIRETOR COMERCIAL E DE MARKETING
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ZEN
A participação da ZEN na Autopar 2022 foi um sucesso. Estávamos com saudades deste contato mais próximo 
com toda a rede de distribuição. Aos poucos este retorno está acontecendo, nada substitui um aperto de 
mão, um olho no olho. Tivemos uma grande movimentação em nosso estande. Mercado - esse segmento 
deve continuar crescendo e sendo impulsionado pelo baixo crescimento do mercado original. Como é de 
conhecimento, houve uma perda de renda real do brasileiro nos últimos anos e o preço dos veículos novos, 
cada vez mais tecnológicos e caros, acabam por limitar o tamanho de mercado. Esses fatores, aliados ao 
cenário econômico global, devem refletir em envelhecimento da frota e maior reparação nos próximos anos. 
Por isso, estamos investindo fortemente em ampliação de portfólio para oferecermos ainda mais soluções 
neste segmento.

ZM
Nossa participação foi fantástica, superou nossas expectativas em todos os sentidos. Todos os dias tivemos 
muito movimento em nosso estande, com muitos clientes, inclusive do exterior, além de reparadores, varejistas, 
parceiros. Foi a feira da retomada, com certeza! Mercado - a reposição automotiva foi um setor dos poucos 
que se manteve ativo durante a pandemia, simplesmente porque não tinha como parar. A ZM mesmo teve 
lançamento de linha de produtos no período e continuamos muito confiantes que o mercado continuará cada vez 
mais aquecido. Com a vida normal sendo retomada também, logo teremos manutenção pré-férias escolares e, 
assim, vamos mantendo o setor girando. Com certeza, teremos muitas novidades em nosso portfólio, mas ainda 
não podemos divulgar em quais linhas, nem quais produtos serão lançados. Mas aguardem. 

CESAR NISCH, GERENTE DE VENDAS IAM

POLIANA ZIMERMANN, COORDENADORA DE MARKETING 

WAHLER
A participação da Wahler na Autopar 2022 foi de muita importância, após um longo e difícil período de pandemia. 
Foi um excelente momento de reencontro com clientes de todo o Brasil e de alguns países vizinhos. O fluxo de 
visitas ao nosso estande foi bem superior ao esperado e recebemos diversos elogios pela comemoração do 
120° Aniversário da Wahler no mundo, reforçando ainda mais a nossa presença global no mercado automotivo.  
Mercado – a  reposição encontra-se aquecida devido a alguns fatores: escassez de componentes eletrônicos 
na cadeia automotiva, afetando produção de carros, aliado a isto estão o encarecimento dos veículos novos, 
aumentos constantes nas commodities, dificuldades e altos custos na logística internacional, etc. Tudo isto 
promove uma necessidade maior de manutenção do veículo usado, gerando assim excelentes oportunidades 
para o nosso mercado de reposição.    

EQUIPE WAHLER
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MURAL
AUTOPAR

A equipe da Revista Balcão Automotivo movimentou-se bastante durante os quatro dias de Feira, em busca de levar a você, leitor, a melhor 
cobertura entre as publicações do mercado de reposição automotiva. A seguir, fatos e fotos de nosso intrépido time nesse grande evento.
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Por: Redação  |  Foto(s): Divulgação

ENTIDADES DO SETOR FALAM DA 
AUTOPAR 2022 

FEIRA

“A Autopar deu início à retomada das feiras presenciais no mercado de 
reposição, trazendo novamente a oportunidade de reunir os elos da cadeia, 
promovendo o relacionamento entre os profissionais do mercado. A ANDAP 
cumprimenta a todos os participantes e a organização pelo excelente 
resultado”. 
Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP

“A participação do SICAP foi muito proveitosa. Além do relacionamento com 
outras entidades do setor, participamos de uma reunião com o vice-governador 
do estado do Paraná, Darci Piana, onde tratamos de temas relevantes ao 
mercado de autopeças.  Aproveitamos a ocasião para reforçar nosso pleito para 
a saída das autopeças do regime tributário da Substituição Tributária (ST)”. 
Alcides Acerbi Neto, presidente do SICAP

“A Feira foi um divisor de águas, não só para mim, mas para o setor como 
um todo, por todo o seu sucesso. A feira teve a participação de visitantes 
de todo o Brasil, principalmente do Nordeste, que esteve em peso lá. Além 
disso, realizamos a primeira reunião presencial do Sincopeças Brasil, desde 
a pandemia, no Senac, de Curitiba”. 
Ranieri Leitão, presidente do Sincopeças Brasil e do Sistema Sincopeças/
Assopeças (SSA-CE)

 “A Autopar foi uma feira fantástica, estava super lotada. Disseram-me que a 
expectativa era de 100 mil pessoas, mas eu não tenho esse número exato, via-
se que era um púbico que estava interessado, que foi à Feira para negócios. 
Dali já saiu a próxima feira. Os estandes estavam muito bem distribuídos, 
muito bem apresentados e com as pessoas que eu conversei, tanto público 
como representantes, parece-me que saiu muita negociação, muita gente 
procurando negócios. Com a evolução da internet e da comunicação toda 
através de sites e programas, isso facilitou muito a comunicação e a compra de 
qualquer lugar do País. Essa tecnologia está crescendo a cada dia e sentimos 
que todo mundo está usando-a”. 
Heber Carvalho, presidente do Sincopeças-SP
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“Esta edição da Autopar promoveu o reencontro 
dos profissionais do mercado após dois anos de 
pandemia. Para os reparadores, foi, sem dúvida, 
uma grande oportunidade de estar próximo dos 
fabricantes para conhecerem as novidades em 
produtos e tecnologia. Nossos agradecimentos 
para os organizadores da feira”. 
Antonio Fiola, Presidente do Sindirepa-SP

“Na minha visão e da diretoria e associados do Sindirepa, a 
Feira foi uma grande surpresa, superou a expectativa tanto de 
público, que passou de mais de 60.000 passagens durante 
o evento, como de expositores e também na qualidade 
dos estandes. Realmente, os reparadores e toda a cadeia 
automotiva estavam carentes de poderem se reencontrar, 
depois de um longo período de abstinência de eventos 
e contato com seus amigos, fornecedores e parceiros 
comerciais e até mesmo com seus concorrentes. Com 
certeza, todos saíram satisfeitos e tiveram a oportunidade de 
sentir como será o futuro de nosso mercado e das parcerias. 
Esperamos nos encontrar novamente em 2024”. 
Wilson Bill, presidente do Sindirepa Paraná

“A Autopar nos surpreendeu, um público recorde de visitação, 
do Brasil inteiro e do exterior. O mais interessante é que quando 
a gente conversava com os expositores e com quem estava 
visitando, percebíamos que a Feira é muito profissional, todos 
tratando muito de negócios. Nós estávamos carentes desse 
convívio, desse contato pessoal, presencial, e a oportunidade 
é que esse contato foi direcionado para a geração de negócios. 
Então, a feira foi um sucesso, com todas as pessoas que eu tive 
contato, expositores e visitantes, todo mundo muito satisfeito 
com o resultado que o evento trouxe e com a prospecção e 
geração de novos negócios. O saldo é positivo, do quanto 
ela veio agregar para o nosso segmento, o retorno das feiras 
presenciais no setor de aftermarket automotivo”. 
Gisele Mari Junqueira Santos Zanon, presidente do 
Sincopeças Paraná

AUTOPAR
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ENCONTRO SINCOPEÇAS BRASIL

MERCADO Por: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

Após anos sem encontros presenciais devido à pandemia, o Sincopeças 
Brasil reuniu as lideranças do setor para apresentar uma política setorial 
para o comércio de autopeças para os próximos cinco anos, no Senac de 
Curitiba (SP), em paralelo à Autopar. Entre as pautas, a já encaminhada 
norma ABNT 16999 de qualificação do vendedor de peças e acessórios 
para veículos. Na ocasião, Ranieri Leitão foi reeleito por mais quatro 
anos à frente do Sincopeças Brasil. 

Segundo Ranieri Leitão, “entre os temas do encontro, nós falamos sobre 
a normatização através da ABNT para os vendedores de autopeças, 
a qual o IQA é o nosso parceiro, e sobre a inspeção técnica veicular, 
pensando no setor automotivo como um todo, autopeças e motopeças. 
O encontro teve a participação de 23 pessoas, vários presidentes dos 
Sincopeças que entraram recentemente, incluindo a Gisele (Zanon), 
presidente do Sincopeças Paraná, que nos recepcionou muito bem. 
Por unanimidade, eu fui reeleito presidente do Sincopeças Brasil e 
provavelmente a posse será na Autop”. 

Sergio Alvarenga, consultor e diretor da Alvarenga Projetos Automotivos, 
também participou do encontro e destacou a ABNT 16999. “Ela 
promove a busca de uma capacitação e nós vamos fomentar a área 
de treinamento e conteúdos para isso, em seguida, ela possibilita a 
construção da certificação profissional, conhecida como certificação 
de competências, que está sendo disponibilizada pelo IQA”. 

Alvarenga também contou que no encontro foi anunciado o lançamento 
neste ano do primeiro anuário do comércio de autopeças, do atacado 
e varejo de peças novas, com indicadores e previsões desse setor, 
o que não existia, e que eles estão trabalhando uma agência central 
de notícias para o mercado que estará disponível no portal que será 
lançado do Sincopeças Brasil. 

“Ele será uma fonte de contato e promoção para os Sincopeças 
estaduais, o Sincopeças Brasil é apenas um bureau que desloca para 
cada Sincopeças do Estado, caso a pessoa queira um contato. Neste 
site teremos notícias do setor, do Brasil e do exterior, mais específicas 
e exclusivas. E as bandeiras do setor, uma delas que posso adiantar 
é a da Inspeção Técnica Veicular”, afirmou. Outro tema discutido no 
encontro foi a substituição tributária. 

Nas palavras de Heber Carvalho, presidente do Sincopeças-SP, a 
reunião foi muito produtiva. “Primeiro, pelo fato de estarmos reunidos 
representando dez estados diferentes, estávamos basicamente 
com todo o Brasil ali. Teve a reeleição do Ranieri como presidente 
do Sincopeças Brasil e uma palestra do Serginho (Alvarenga) sobre 
manutenção preventiva e a inspeção técnica veicular. Também foi 
traçado um projeto de que o Sincopeças Brasil precisa ter uma cara 
nova, um trabalho novo, começar a ouvir mais os presidentes dos 
Sincopeças e desenvolver mais trabalhos com o Sincopeças Brasil”. 

Presidente do Sincopeças Paraná, Gisele Mari Junqueira Santos Zanon, 
conta que o encontro foi a sua primeira reunião presencial, desde que 
assumiu a entidade, em fevereiro deste ano. “Foi um encontro muito 
importante, onde pudemos discutir a relevância do Sincopeças Brasil 
no sentido de criar normativas para o nosso segmento, assim como 
a questão da capacitação dos profissionais que atuam no nosso 
segmento. Também sobre a importância de nos unirmos e entendermos 
que as dificuldades são gerais e que podemos trocar experiências com 
os demais estados que participam do Sincopeças Brasil, para que 
juntos possamos discutir melhores condições para o nosso segmento. 
Realmente, a reunião foi um sucesso”. 

Lideranças estaduais se reuniram para a apresentação de 
uma política setorial para o comércio de autopeças 
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Suplemento Especial

A BUSCA PELO CLIENTE IDEAL

Texto: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

A arte de vender e conquistar clientes é uma tarefa diária que requer 
esforço e dedicação e, principalmente, sair da zona do conforto. 
Nas palavras de Natanael Sena, CEO da Brand & Stories, não 

existe área de venda, sem metas bem definidas (mensais, semestrais e 
anuais), planos de ação e planejamento. 

“Para sair da zona de conforto basta se atualizar e perceber que a 
todo momento surge uma startup nova, que pode levar o cliente de 
nós oferecendo por meio de tecnologia, soluções ágeis de baixo custo 
e ganho de escala. Não pode existir zona de conforto em pleno ano 
de 2022, quem está confortável fatalmente ficará desatualizado e 
defasado em pouco tempo”, afirma. 

Ele acrescenta que hoje existem inúmeras ferramentas, como o 
Google Trends ou os relatórios de tendências da 
Cisco que possibilitam entender melhor o futuro 
do seu mercado de atuação. “Além de vários 
empreendedores, micro e nano influenciadores que 
fomentam conteúdo em mídias sociais”, diz.

Valêncio Garcia, CSO da wconnect e da iOpera, 
ressalta que “ou o vendedor se atualiza e vira um 
consultor do seu cliente ou ele irá trabalhar dirigindo 
carros para aplicativos. Uma forma de ele se atualizar 
é entender onde ele é forte, ter conhecimentos sobre 
o segmento, de detalhes técnicos dos produtos, 
etc. A única forma dos vendedores sobreviverem ao 
processo de digitalização das vendas é sendo um 
consultor especializado em algum assunto, produto 
técnico, etc..”. 

Assim como Sena, ele deixa uma dica. “Hoje o mundo do big data 
(vide o que a wconnect e iOpera fazem para ajudar nesse caso) provê 
inúmeras informações sobre o mercado que irá auxiliar os vendedores 
a se especializarem nos atuais segmentos que ele conhece ou mesmo 
se reinventar em novos que estão surgindo”.

Além de ajudar seus clientes a solucionar os seus problemas através 
da venda, Rafael Beraldi, CMO da Camelo Digital, comenta que o 
vendedor também deve conhecer os seus concorrentes. “Conhecer as 
soluções e os produtos ofertados ajuda o vendedor a entender o que 
o mercado vem oferecendo e quais são os pontos fortes e fracos da 
própria empresa em que atua”.

Para isso, há várias ferramentas para estudar o mercado. “A primeira 
delas é conversar com clientes, possíveis clientes 
e outros players. Ele pode acessar a pesquisas 
gratuitas disponibilizadas por diversas instituições 
e associações de mercado. Ele pode utilizar 
ferramentas de Marketing Digital como CRM, Sem 
Rush, entre outras para conhecer melhor o ambiente 
no qual está inserido”.

Sócio da Awro Logística e Participações e 
presidente do Conselho de Administração da 
Pathfind, Antonio Wrobleski, coloca que uma 
mudança forte que virá é a eletrificação dos carros. 
“O vendedor tem que estar atento a essas mudanças 
e aos caminhos dos próximos anos”, destaca, e que 
para conhecer o mercado existem ferramentas 
muito assertivas e ele cita como exemplo a Pathfind.

Natanael Sena, 
CEO da Brand & Storie 

Ferramentas não faltam para fazer prospecção 
e um bom planejamento
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“A Pathfind tem o Planner, que é o roteirizador para 
vendedor, para pessoas ou demonstradores. Ele 
otimiza o tempo, a rota, para que o vendedor não vá 
a um cliente no ABC, depois a outro cliente na Zona 
Sul de São Paulo, depois volte ao ABC à tarde. Ao 
otimizar o tempo e roteirizar as visitas, o vendedor 
vai ter maior eficiência e economia de custo de 
combustível. Esse é só um exemplo”.

FAÇA O SEU MARKETING

Para fazer o seu marketing junto ao seu cliente, 
Garcia diz que o principal é se tornar especialista 
em um determinado assunto. “Feito isso, começar 
a disseminar seu conhecimento em blogs, fóruns 
especializados, LinkedIn, etc.. Automaticamente 
ele será procurado. Ele tem que entender que ele 
não vende mais, ele será comprado através do 
mundo digital”.

Beraldi afirma que a dica principal é o relacionamento. “As pessoas 
que compram são humanos, manter um bom relacionamento é 
fundamental”, explica. E Wrobleski destaca o planejamento mais eficaz 
e menos feeling. “Mais técnico, mais voltado ao tempo de presença 
com seu cliente, aos objetivos com seu cliente e quais as tendências 
do mercado no qual ele está atuando”. Relacionamento também é a 
principal dica de Sena. 

“É necessário construir networking (rede profissional) bem feito, 
estreitar relacionamento com seus clientes e prospects, ligando ou 
mandando mensagem no aniversário, descobrir o time que ele torce, 
tentar conhecer mais os gostos dele, quando ele chegar para conversar 
com você, chamá-lo pelo nome e além de oferecer um café saber se 
ele prefere com açúcar ou puro. Em um mundo cada vez mais veloz, 
conseguir oferecer uma pausa no dia corrido do cliente pode trazer a 
ele uma experiência positiva que com certeza será lembrada em longo 
prazo e pode fazê-lo voltar na sua loja”, afirma.

PROXIMIDADE

E como em vendas o cliente tem uma necessidade e 
nem sempre sabe exatamente o que é, a proximidade 
e a atenção a ele fazem toda a diferença. Conforme 
diz Beraldi, “independentemente do mercado no qual o 
vendedor atua, o tom de voz e a forma de falar devem 
manter um tom sempre didático e simples. Ter certeza 
de que o receptor da mensagem está entendendo o 
que está sendo dito é importantíssimo para o sucesso 
da venda. Nesse sentido, para explicar termos técnicos 
e especificidades da solução, o vendedor deve explicar 
de forma calma e metafórica”.

Wrobleski conta que o fundamental é estabelecer 
o processo de relação com o cliente, os fatores que 
podem perturbar ou melhorar essa relação. “Estamos 
em um mercado muito difícil, muito complicado, 

muito concorrido, no qual o termo eficácia deveria ser 
um mantra, a chave de todos os processos, porque os 
juros estão altos, escassos, o próprio planejamento 
estratégico das empresas está confuso. E se sobrar 
tudo para alguém só, para o homem da ponta, que na 
minha opinião é o termômetro do mercado, fica muito 
complicado”.

Na visão de Garcia, o relacionamento não é o 
suficiente. “Não basta mais aquela coisa antiga 
de relacionamento, os novos jovens que estão nas 
direções das empresas não querem relacionamento, 
querem conhecimento. Sem isso os vendedores não 
irão sobreviver! Minha dica é estudar para compreender 
melhor o mercado e saber exatamente o que seu 
cliente precisa. Somente assim será possível entregar 
a melhor solução. Feito isso, gera confiança e a tão 
sonhada fidelização do cliente”. 

Sena orienta começar pelo motivo. “Mesmo você já sabendo a 
resposta para o problema do cliente, pergunte para que ele irá utilizar 
determinado produto ou qual o problema que ele precisa resolver, 
assim ficará mais fácil de explicar o porquê de você estar oferecendo 
exatamente o que ele precisa. É importante também evidenciar os 
pontos fortes do seu serviço e produto, partindo do princípio de que 
o cliente não tem os mesmos conhecimentos que você tem, por isso, 
é preciso explicar de forma simples para que ele entenda que aquele 
produto ou serviço é o ideal para sua situação”.

ACOMPANHAMENTO 

No quesito tecnológico, Beraldi diz que o acompanhamento de 
vendas pode ser feito com o auxílio de um CRM. “Esta ferramenta 
auxilia o vendedor a obter insights valiosos sobre o comportamento do 
consumidor e também quais ações de venda dão mais resultado”, explica. 

Wrobleski afirma que saber ser tecnológico ou ser digital é função 
do vendedor. “Não dá mais para ter o vendedor com um caderninho de 
pedido na mão, não é só ter um iPad, um PCzinho, um laptop, que seja, 

para tirar pedido, e sim, um instrumento no qual 
o vendedor possa arquivar suas visitas, arquivar 
sua estratégia, arquivar o que está acontecendo 
com aquele cliente. É uma coisa muito importante 
entender o histórico de cada cliente, se ele está 
crescendo com você, se ele não está crescendo 
com você”.

A dica de Sena é utilizar o Smartsheet (que 
possui versão gratuita) para dimensionar os 
leads, prospects, organizar sua agenda e tarefas 
diárias. “Crie etapas que vão da prospecção até 
o pós-venda e insira todos os seus contatos no 
estágio inicial, revisite ele toda manhã, passando 
os “cards/post-it” para as etapas seguintes, 
conforme suas tarefas/conclusões do dia anterior. 
Ao final da semana você terá um panorama geral 

Rafael Beraldi, 
CMO da Camelo Digital

S U P L E M E NTO
E S P E C I A L

Valêncio Garcia, 
CSO da wconnect e da iOpera 
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das atividades que estão evoluindo e precisam ser 
aceleradas, além das atividades que estão paradas 
e precisam ser revistas”.  

BIG DATA

Nas palavras de Valêncio Garcia, o Big Data é 
uma das formas mais fáceis para um vendedor se 
especializar em segmentos, assuntos. “No mínimo 
entender o potencial mercado do seu cliente. Quem 
é o ICP - Ideal Customer Profile do seu cliente. 
Dentre as ferramentas do mercado, existem muitas. 
A wconnect e a iOpera se tornaram empresas 
especializadas nesse assunto, os vendedores precisam dessas 
informações para que tornem consultores e deixem de ser simples 
empurradores de produtos e serviços”, afirma. 

Rafael Beraldi esclarece que para utilizar o Big Data é preciso 
entender qual o objetivo em analisar os dados coletados. “O Big Data 
fornece informações sobre o comportamento do usuário. Através dele 
é possível analisar o porquê de as coisas estarem acontecendo da 
forma que estão acontecendo. A dica é definir a forma de coletar os 
dados. Quer seja por meio de formulários ou por meio de ferramentas 
inteligentes, definir quais dados coletar e quais hipóteses e análises 
que deseja fazer”. 

Antonio Wrobleski comenta que ele tem visto as 
empresas usando o que ele  chama de Data Lake, 
que é juntar informações obtidas em uma nuvem 
para acioná-las estrategicamente com a finalidade 
de melhorar a produtividade, melhorar o processo 
comercial. “Chamam isso de Big Date, eu prefiro 
Data Lake, o lago que armazena informações. O 
vendedor precisa estabelecer relações produtivas 
com seu cliente, para obter o máximo de informações 
assertivas e utilizar os recursos tecnológicos para 
compor o Data Lake, que será fundamental para 
ampliar as vendas e possibilitar o planejamento de 

novas estratégias”. 

Para finalizar, Natanael Sena diz que muito além do Big Data, 
soluções tecnológicas mais simples e de custo acessível podem ajudar 
os vendedores a terem insumos para encontrar o cliente certo para 
o produto/serviço a ser oferecido. “Grandes estruturas tecnológicas 
possuem custo elevado de implementação, porém é possível encontrar 
soluções de prospecção que utilizam Big Data com preço mais em 
conta e interface muito mais amigável, um exemplo disto é o Facebook 
Manager e o Google Ads, que fazem mapeamento de comportamento 
de consumo e perfil demográfico, facilitando a busca e anúncios para 
geração de lead qualificado”, conclui.

Antonio Wrobleski, sócio da Awro 
Logística e Participações e presidente do 
Conselho de Administração da Pathfind

BOCA A BOCA

Antonio Marcos Silva Santos 
(Toninho), vendedor da Perim Auto 
Peças, trabalha no ramo há 30 
anos. Para conhecer melhor o seu 
mercado, ele diz que procura estar 
sempre atento aos acontecimentos 
nacionais e internacionais que 
podem afetar o ramo automobilístico. 
“Além disso, estudo o mercado e o 
momento das autopeças, inclusive 
o que é comercializado e destacado 
por nossos concorrentes. Pesquiso 
preços médios, sempre levando em 
conta os custos individuais. Como 
gosto de trabalhar com a qualidade 

do que estou vendendo, busco saber 
como anda o meu estoque e se o 
cliente ficou satisfeito após a compra”.

Em relação aos clientes, Toninho 
conta que os novos que chegam é 
uma consequência de estar em uma 
empresa de destaque e visibilidade 
no mercado e pela sua busca pelo 
bom atendimento. “Acredito que 
o melhor marketing, até hoje, é o 
boca a boca e acabo sempre sendo 
indicado por outros clientes. E isso 
é muito gratificante. Eu tenho uma 
vasta experiência e conhecimento 
na área e pós-venda, e faço 
questão de fazer o meu marketing  
individualmente”, afirma.  

O seu relacionamento com os 
clientes é diário. “Atualmente, eu 
tenho um auxiliar que me ajuda no 
WhatsApp. Ele me dá suporte, enviando 
mensagens aos clientes, lembrando 
que sempre estou à disposição para 
o que necessitarem. Eu gosto também 
de fazer o contato telefônico”. Para 
ele, o cliente ideal é aquele que tem 
perfil para compra no seu segmento. 
“Acima de tudo, é ele que possibilita 
a pré-venda, me deixa entender suas 
necessidades até a finalização das 

vendas e pós-vendas. Ele também é 
aquele que gera indicações porque 
está satisfeito. Uma vez satisfeito ele 
já estará fidelizado”.

CONECTADO

Há praticamente 20 anos no varejo 
de autopeças, o vendedor da Jocar, 
Sergio Macedo, conta que ele utiliza 
todas as ferramentas disponíveis 
para estar a par do que acontece no 
mercado e que o grande diferencial 
para o cliente está no atendimento. 
“Aqui no balcão, nós escutamos muito 
que determinada loja é muito cheia, 
o atendimento é demorado demais 
e que não dão aquela atenção. Aqui, 
o cliente fala o que precisa e a gente 
consegue ir até o carro dele para 
ajudá-lo, pois nem sempre ele sabe o 
que é. O cliente gosta de atenção”.  

Ainda que o boca a boca seja 
presente no setor, Macedo diz que o 
perfil do público tem mudado bastante 
por causa da internet. “Ele pesquisa 
antes e às vezes já chega com o 
código da peça. Esse perfil de público 
aumentou muito na loja, a internet 
facilita demais, e alguns já vêm com o 
pedido pago só para retirá-lo. Quando 

não temos a peça de pronta entrega, 
pelo acesso que temos ao estoque 
do fornecedor, nós pesquisamos e 
fazemos a venda pela internet. Ele 
paga aqui e retira depois na loja ou 
recebe em sua casa”, especifica. 

Outro ponto que Macedo destaca 
ser forte no atendimento é no pós-
venda. “Sempre nos relacionamos 
com o cliente no pós-venda e, dessa 
forma, conseguimos vender mais”. 
Para ele, o maior segredo está de 
fato no atendimento. Ouvir o cliente, 
saber o que ele quer e fazer uma 
venda certeira. 

Sergio Macedo, 
vendedor da Jocar 

Antonio Marcos Silva 
Santos (Toninho), 

vendedor da Perim Auto Peças 
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om base nos dicionários, sabedoria é a característica de 
pessoas sábias e significa, portanto, um conhecimento extenso 
e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. 
Quase sempre, a sabedoria é indicativo de pessoas instruídas, 

que têm muito juízo, bom senso e se comportam com retidão.

Podemos elencar outras características presentes nas pessoas 
sábias: equilíbrio, prudência, empatia, humildade, benevolência, cautela, 
paciência, senso de justiça, ética, respeito, compreensão, educação, 
experiência e autoconhecimento.

Tão importante quanto o saber acadêmico, a experiência adquirida 
pelo saber vivido (vivência) estabelece maior assertividade tanto nas 
relações pessoais quanto nas relações profissionais. 

“Sua sapiência não tem preço”. A sabedoria é adquirida com o passar 
do tempo através das experiências e das dificuldades que nos são 
apresentadas ao longo da vida. 

Adquirimos sabedoria com os erros, afinal: “é errando que se aprende”.  
Não estamos falando em persistir nos erros, pois aí já não é sabedoria. 
Aprendemos com os erros, na medida em que nos planejamos e 
montamos estratégias para não continuar errando.

“Nunca tenha certeza de nada. A sabedoria começa com a dúvida”.
Freud

No ambiente de trabalho, a todo momento, se apresentam situações 
em que precisamos usar da sabedoria, por exemplo:

Na administração do tempo: planejamento e disciplina são pré-
requisitos para uma boa administração do tempo. 

Em algum dia você já teve aquela sensação de que trabalhou, 
trabalhou, trabalhou e terminou o dia com a sensação de que nada fez e 
chegou em casa cansado (a), após um dia exaustivo de trabalho? 

Ao distinguir dentre as tantas atividades do dia a dia de trabalho 
aquilo que é urgente e o que pode esperar, o dia se torna mais produtivo 
e mais tranquilo. Saber administrar bem o tempo é, portanto, uma 
questão de sabedoria. 

Uma boa dica para administração do tempo é o uso de agendamento 
das tarefas. É uma forma de deixar a mente livre de excesso de 
preocupações.

Administração de conflitos: aceitar provocações e rebater de imediato 
é prenúncio de conflito. A paz de espírito e a paciência são características 
de pessoas sábias. Contar até dez antes de responder um e-mail ou 
responder, verbalmente, um questionamento, é a atitude mais coerente 
em determinadas situações. No calor do momento, uma palavra mal 
dita ou mal escrita pode implicar em prejuízos de difícil solução aos 
relacionamentos. Tomar atitudes no calor de um momento é arriscado. 
Às vezes dar um passo atrás é sinal de sabedoria e não de fraqueza.

“Não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz”.            
Dalai Lama

“Diga-me com quem andas que te direi quem tu és” – Pessoas 
sábias se cercam de pessoas de conteúdo e de conduta inquestionável. 
Estabelecer alianças estratégicas que possibilitem trocas de 
experiências e aprendizado é caraterística presente em pessoas sábias.

“Só sei que nada sei” – famosa frase atribuída ao filosofo Sócrates: 
quem pensa saber tudo perde a oportunidade de aprendizado contínuo. 
É preciso ter humildade para aprender. O hábito pela leitura gera 
conhecimento. Conhecimentos gerais e do mercado em que atua é 
importante, assim como estabelecer diálogo com pessoas mais idosas 
e com os jovens é sempre uma oportunidade de aprender algo novo. 
Beber da fonte da experiência dos mais velhos e do conhecimento dos 
mais jovens é sinal de sabedoria.

Cuidar da própria saúde; ter cuidados com os excessos; cuidar 
da alimentação; fazer algum tipo de atividade física; dormir bem; 
disponibilizar um tempo para a família e para os amigos; praticar 

VIVENDO E APRENDENDO 
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por: Valtermário Rodrigues*
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“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe de tudo. 
Todos nós sabemos alguma coisa. Todos 
nós ignoramos alguma coisa. Por isso 
aprendemos sempre”.

Paulo Freire
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algum hobbie, afinal, uma boa qualidade de vida faz bem à saúde, dá 
disposição, paz e tranquilidade. 

Antecipar-se aos problemas é uma sabedoria que se aprende com 
as experiências ao longo da vida. Perceber algo nas entrelinhas. O que 
podemos chamar de feeling (pressentimento ou intuição) se adquire com 
a vivência e é capaz de, através dos gestos, olhares e comportamento 
do outro, perceber determinadas intenções e agir, antecipadamente, no 
sentido de evitar possíveis problemas e, ainda, pode servir de apoio na 
tomada de decisões. 

Como mostra um dito popular: “isso vai dar m...”. Às pessoas que têm 
a percepção de que algo está caminhando para um desfecho diferente 
do que se espera, a percepção apurada (feeling) lhes concede a 
possibilidade de agir de imediato, cortar males pela raiz e tomar atitudes 
prevencionistas.

“Aquele que se empenha a resolver as dificuldades resolve antes 
que elas surjam”.  
Sun Tzu

Saber ouvir é uma arte. Nenhum de nós, simples mortais, é dono da 
verdade. Quantos conflitos poderiam ter sido evitados apenas com a 
prática da audição. Muitas vezes é preciso nos calar e até ouvir nossa 
voz interior, fazer uma meditação e com tranquilidade enfrentarmos os 
problemas sem juízo de valor e sem preconceitos. 

Dizer não é algo que atormenta muitas pessoas.  Para não magoar 
o outro ou ser incompreendido, muitas pessoas dizem sim e acabam 
fazendo algo que não era da sua vontade. Ganhar tempo, refletir 
antes de responder, contextualizar de forma convincente é uma 
questão de sabedoria.

Evitar se envolver em fofocas é uma outra habilidade que requer 
sabedoria. É algo maléfico e pode trazer sérios prejuízos aos 
relacionamentos, principalmente, entre colegas de trabalho. Segredo de 
três não existe. Antes, as fofocas aconteciam presencialmente ou por 
telefone. Com o avanço da tecnologia, as redes sociais se transformaram 
em principal meio de disseminação de fofocas (fakenews) e acontece 
de forma abusiva e absurda. É preciso ter muito cuidado com aquilo que 
lê e se ouve e não alimentar esse tipo de conduta.

Atualmente, somos constantemente observados através das redes 
sociais. Nossa imagem é o nosso principal patrimônio e requer cuidados 
em relação às postagens em redes sociais, bem como posicionamentos 
de cunho político e religioso. 

No balcão de atendimento, vendedores de sucesso agem com 
sabedoria na medida em que administram bem o tempo; evitam 
e sabem conduzir situações de conflito; buscam se aprimorar em 
técnicas de vendas e em conhecimento de produtos; são cuidadosos 
em relação a si próprio e na prática do autoconhecimento; sabem ouvir 
e sabem o momento certo de entrar em cena; usam de sua sabedoria 
para perceber e evitar possíveis problemas no desfecho de uma venda; 
têm habilidade para dizer não sem causar impactos na comunicação 
com o cliente, enfim, todas essas habilidades são sinais de sabedoria.

A sabedoria é, portanto, um dom. Não se adquire da noite para o dia. 
Nasce com o ser humano com um diamante que precisa ser lapidado 
a partir das experiências vivenciadas ao longo da vida, ganhando forma 
e brilho. 

ComportamentoVIVENDO E APRENDENDO 

*Analista Administrativo Sênior da Distribuidora Automotiva S/A – Filial Salvador; Bacharel em 
ADM; MBA em Gestão de Empresas; MBA em Liderança Coaching; Co-autor dos livros “Ser Mais 

Inovador em RH” – “Motivação em Vendas” e "Planejamento Estratégico para a Vida”



46 | BALCÃO AUTOMOTIVO

Balcão dos

Pesados
& Comerciais

EXPO TRUCK É A 
GRANDE NOVIDADE DA 
ETAPA DE INTERLAGOS 

PARA O PÚBLICO

TEXTO: REDAÇÃO | FOTO(S): DIVULGAÇÃO

Evento de empresas do 
mercado de autopeças 
aconteceu atrás das 
arquibancadas cobertas, 
foi liberado para todos os 
portadores de ingressos 
e teve boa repercussão

46 | BALCÃO AUTOMOTIVO
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C om a volta do público aos eventos 
esportivos, graças ao aumento da 

vacinação pelo País e consequente relaxamento 
das restrições sanitárias, as empresas do setor 
de autopeças (indústrias e distribuidores) que 
habitualmente patrocinam o automobilismo 
nacional, puderam intensificar as ações de 
relacionamento com o mercado. E uma delas, 
inédita, foi feita na edição do final de semana 
de 30/04 e 1º/05, a Expo Truck.

Certo, mas o que é essa Expo Truck e o 
porquê de ela ser criada já que as empresas 
patrocinadoras promovem eventos nas etapas? 
Trata-se de uma ação que foi idealizada a fim 
de aproximar público e patrocinadores, numa 
maior proporção, em que por meio de ações 

promocionais nos estandes a pessoa pode sair 
com a informação que tanto precisa sobre um 
determinado produto da empresa e de quebra 
levar um mimo pra casa. Gostou?

Então, além das corridas, o público presente 
à Copa Truck nesse fim de semana pode 
curtir a Expo Truck, feira que aconteceu atrás 
das arquibancadas cobertas e liberada para 
todos os portadores de ingressos. 
O espaço destinado tinha estandes 
de expositores, como dito, praça de 
alimentação, exposição de veículos 
e caminhões clássicos, test-drive de 
Patinetes Elétricos, playground, entre 
outras atrações.

Piloto Jô Augusto, nº 81, recebe 
Edio Nelson e Silvio Rocha, da 
Revista Balcão Automotivo, em 
seu box antes da corrida de 
domingo, 1º de maio 

DRIVEWAY 
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A Allison Transmission tem a satisfação de anunciar que a Mack Trucks 
expandiu seu portfólio de produtos para oferecer a Allison Série 3000 
Rugged Duty™ (RDS) para os caminhões Mack MD das classes 6 e 7. A 
Allison 3000 RDS já está disponível para pedidos nas versões MD. Além 
da transmissão Allison Série 2500 Highway™, que é o modelo padrão da 
versão MD, e da Série 2500 Rugged Duty, que é opcional, a Mack agora 
oferece uma terceira opção para a sua Série MD. 

ALLISON TRANSMISSION FAZ PARCERIA COM 
A MACK TRUCKS PARA EXPANDIR PORTFÓLIO 
DE PRODUTOS DE MÉDIO PORTE

COFAP OFERECE AMPLA 
GAMA DE AMORTECEDORES 
PARA CAMINHÕES 
VOLKSWAGEN

A Valvoline lança no Brasil o primeiro fluido para transmissão 
automática dedicado, exclusivamente, para veículos 
pesados, incluindo caminhões, ônibus e algumas aplicações 
da linha amarela e equipamentos agrícolas. Luiz Gustavo, da 
Valvoline, destaca que o novo produto já possui performance 

comprovada nos mercados norte-americano e europeu devido às frotas de veículos pesados 
com caixa de câmbio automática serem mais abrangentes do que no Brasil, onde está mais 
remanescente, ganhando volume nos últimos cinco anos para cá. 

Os amortecedores Cofap possuem praticamente 
100% de cobertura de uma das mais populares linhas 
de caminhões do Brasil, os Volkswagen Delivery. A 
participação desse modelo é significativa no segmento 
de caminhões da montadora, correspondendo a 30% 
da frota da marca. Com 24 códigos ativos para o VW 
Delivery, os amortecedores Cofap são reconhecidos no 
mercado por sua qualidade e desempenho. Ao todo, 
são mais de 450 códigos de aplicações disponíveis 
para linha pesada, incluindo VUCs, que cobrem 97% da 
frota circulante no País. 

O Supplier Excellence Awards 2022 celebra as 
boas práticas dos fornecedores da CNH Industrial 
na América Latina. Ao todo, foram 13 categorias 
e a MANN+HUMMEL, líder mundial em filtragem, 
se destacou em três delas como: Fornecedor do 
Ano, Sustentabilidade e Peças & Serviços. Esta é 
a terceira vez consecutiva que a MANN+HUMMEL 
é reconhecida. A empresa foi consagrada 
anteriormente nas categorias “Veículos 
Comerciais e Especiais” (2020); “Construção” 
(2021) e novamente “Veículos Comerciais e 
Especiais” (2021). 

A Bridgestone, que possui em seu portfólio a marca 
Bandag, acaba de lançar a promoção “Bandag 
Recompensa”. Voltada exclusivamente para a 
recapagem de pneus, a promoção possibilita que 
os consumidores ganhem prêmios na compra de 
serviços. São mais de 3 mil prêmios que somam 
o valor total de R$ 190 mil. Ao todo serão três mil 
vale-compras. Para participar, os consumidores 
devem cadastrar a nota fiscal contendo as duas 
recapagens no site www.bandagrecompensa.com.br

BRIDGESTONE LANÇA PROMOÇÃO 
PARA SERVIÇOS DE RECAPAGEM 
BANDAG

MANN+HUMMEL LEVA PRÊMIO 
MÁXIMO DO GRUPO CNH 
INDUSTRIAL

VALVOLINE TRAZ PARA 
O BRASIL FLUIDO DE 
TRANSMISSÃO PARA VEÍCULOS 
PESADOS 

Texto: Redação | Foto(s): Divulgação
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Em acordo recente, milhares de 
caminhões médios e pesados 
da Volvo estarão em cima de 
amortecedores da Monroe OE 
Solutions graças a um novo 
contrato significativo garantido 
pela equipe de negócios 
da Europe Ride Control 
Commercial Truck Off Highway 
(CTOH). A Volvo comprará uma média de mais de 1,1 milhão 
de eixos Monroe® OE Solutions e amortecedores de cabine 
por ano ao longo de cinco anos. Os produtos serão fabricados 
em Sint-Truiden, na Bélgica. 

MONROE EQUIPARÁ CAMINHÕES 
MÉDIOS E PESADOS DA VOLVO E 
TAMBÉM A QUARTA GERAÇÃO DA 
MERCEDES-BENZ CLASSE C 

A EATON expande sua linha de embreagens desenvolvida para máquinas agrícolas, como 
tratores e colheitadeiras, com foco na reposição. O portfólio que já era de 66 itens, entre platôs e 

discos, soma mais 9 discos, totalizando 75 aplicações. 
Os novos discos chegam com revestimento orgânico 
Heavy Duty (HD), ideais para situações severas no 
campo e, com revestimento cerâmico, que propicia 
aumento da vida útil do conjunto, possui alta 
capacidade de transferência de torque, suavidade nas 
partidas do veículo e maior conforto ao condutor.

EATON EXPANDE LINHA DE EMBREAGENS PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Pela 5ª vez consecutiva, a 
Cummins Brasil conquista 
o prêmio Top of Mind do 
Transporte, na categoria 
Motor, da Editora 
TranspoData, especializada 
em transporte. A cerimônia 
para anúncio dos vencedores 
foi promovida em 11/05, 
no Espaço Cidade Jardim, 
em São Paulo (SP). Por meio 
de pesquisa quantitativa, foram apurados entre os meses de 
dezembro e abril deste ano, a opinião e a preferência de mais de 
3,3 mil participantes, entre caminhoneiros, transportadoras e 
profissionais ligados ao setor de transporte de cargas no Brasil.

A Volvo Trucks está abrindo sua primeira fábrica 
para montagem de baterias. Localizada em Ghent, 
Bélgica, a planta produzirá as unidades de energia 
para os caminhões elétricos pesados da marca. 
“Este investimento mostra nosso forte compromisso 
com a eletrificação do transporte. Até 2030, pelo 
menos 50% de todos os caminhões que vendemos 
globalmente serão elétricos e, em 2040, seremos 
uma empresa neutra em carbono”, diz Roger Alm, 
presidente da Volvo Trucks.  

VOLVO ABRE FÁBRICA DE 
BATERIAS PARA CAMINHÕES 
ELÉTRICOS NA BÉLGICA

Pela quinta vez consecutiva a ZF venceu o prêmio 
“Top of Mind do Transporte”, que reconhece 
publicamente as marcas mais lembradas e os 
produtos preferidos por quem vive, pensa e decide 
o transporte no Brasil. O prêmio está em sua quinta 
edição e teve sua pesquisa realizada de forma 
espontânea por meio do aplicativo Fretebras com 
mais de 2,5 mil profissionais das estradas de todas 
as regiões do País, considerando, também, pequenos 
e grandes frotistas.

ZF RECEBE O PRÊMIO TOP OF 
MIND DO TRANSPORTE 2022 NA 
CATEGORIA “TRANSMISSÕES”

CUMMINS BRASIL É PENTACAMPEÃ DO 
TOP OF MIND DO TRANSPORTE 2022
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COM MENOS DIAS ÚTEIS, ABRIL REFLETIU NOS 
RESULTADOS DOS LOJISTAS, QUE AINDA 
SOFREM COM A FALTA DE PEÇAS

o quarto mês do ano, muitos 
varejistas sentiram uma retração 
nas vendas, o que pode ser 

atribuída ao número menor de dias úteis, 
quando comparado a março. Por outro 
lado, em relação ao mesmo período 
do ano passado e até comparando os 
quadrimestres, 2022 tem se mostrado 
melhor. O que persiste ainda é a falta de 
peças, em alguns casos de itens mais 
pontuais do que generalizados, fora os 
aumentos de preços. 

Carlos Gomes, da Carbwel Auto Peças, 
de São Paulo (SP), conta que o movimento 
em abril foi de um mês normal e um pouco 
melhor do que no mesmo período do ano 
passado. “Acho que as pessoas estão 
arrumando os seus carros, pois o 0KM não 
tem para entrega e os usados e seminovos 
estão muito caros. Além disso, as pessoas 
estão sem dinheiro, preferindo consertar 
ao invés de trocá-lo”, afirma.

Gomes informa que a falta de peças 
continua, “nós acabamos por buscar outras 

N

Carlos Gomes, da Carbwel Auto 
Peças, de São Paulo (SP)
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marcas”, diz, e que o caminho é trabalhar 
e dar o melhor de si. “Sempre haverá 
uma desculpa, ora é o dólar, ora são as 
eleições, sempre terá uma crise. Acho que 
o importante é o trabalho do dia a dia e não 
se apegar a desculpas”.

O mesmo pensamento tem Eduardo 
Villarim, da Rediesel, em Jaboatão 
dos Guararapes (PE). “Eu não procuro 
mais buscar razões, cada hora tem um 
imprevisto, é o dólar, a guerra, a China. 
A gente para de ser vidente e passa a se 
preocupar com o que eu tenho controle, 
que são as minhas vendas. Não vou atrás 
de causa e motivo, estou simplesmente 
fazendo o que eu tenho que fazer”. 

Em abril, as vendas se mantiveram na 
Rediesel, mas não bateram março, por 
ter sido um mês com menos dias úteis. 
Quando ele compara os quadrimestres, 
o resultado é outro. “Teve crescimento 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. Mas, como teve muito aumento 
de preço de peças, eu não posso dizer se 
o crescimento foi real. Talvez, a dificuldade 
em comprar caminhões leve o pessoal a 
fazer a manutenção de seus usados”. 

Ao contrário de antes, Villarim comenta 
que a falta de peças está mais pontual. 
“Ainda faltam peças de algumas marcas, 
principalmente dos itens que não são 
de alto giro, mas isso é pontual e não 
generalizado como era antes”, diz. 

O PESO DOS AUMENTOS

Na Rocha Auto Peças, de Campinas (SP) 
e região, Roberto Rocha, informa que para 
driblar a falta de peças eles têm recorrido 
a fornecedores de outros estados. “Não 
estamos conseguindo cumprir a cota de 
vendas dos nossos fornecedores porque 
não tem a peça. Todos que têm esse tipo de 
participação dizem que se continuar assim 
não conseguirão fechar a cota no final do 

ano. Acho que, em geral, o mercado está 
assim. Calculam que os meses de maio e 
junho serão piores, por causa dos navios 
que não saíram da China”. 

Sobre a performance de abril, Rocha 
diz que as vendas se mantiveram um 
pouco, quando comparadas à média diária 
de vendas de março, e que os feriados 
atrapalharam um pouco. “Em março, as 
vendas cresceram mais do que a média 
para o mês e abril ficou abaixo das 
expectativas. Pelos preços terem subido, o 
faturamento está um pouco acima do ano 
passado, mas estamos vendendo menos. 
Estamos defasados em uns 10% ou 15% no 
faturamento”. Eduardo Villarim, da Rediesel, 

de Jaboatão dos Guararapes (PE)

Roberto Rocha, da Rocha Auto 
Peças, de Campinas (SP) e região

“Acho que as pessoas estão arrumando os seus carros, pois o 
0KM não tem para entrega e os usados e seminovos estão muito 
caros. Além disso, as pessoas estão sem dinheiro, preferindo 
consertar ao invés de trocá-lo”.

Carlos Gomes, da Carbwel Auto Peças, de São Paulo (SP)
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Em Cuiabá (MT), Silvano Ramalho, 
da Edson Autopeças, que também faz 
parte da Rede Ancora, informa que eles 
aceleraram as compras no ano passado. “A 
gente veio se preparando muito para isso, 
aceleramos as compras e, no CD de Mato 
Grosso da Rede Ancora, nós estocamos 
bastante. Procuramos alternativas, outras 
marcas, para podermos atender. Mas 
nesse ano estão faltando peças. Acho que 
é um pouco de especulação, o preço está 
subindo bastante, principalmente do aço e 
quase tudo em autopeças tem aço”. 

Ramalho diz que em abril eles só não 
bateram recorde de vendas por causa 
dos feriados. “O mês foi muito bom, igual 
a março, que já tinha sido bem melhor 
do que o mês anterior. O ano começou 
bem, a pandemia não afetou autopeças, 

ao contrário, parece que acelerou o 
crescimento de todo o mundo, e eu digo 
isso porque é o que eu escuto de todos 
na Rede Ancora. Acredito que depois da 
pandemia, muita gente tirou o carro da 
garagem e usando-o no dia a dia, isso gera 
manutenção. Falta carro no mercado e o 
preço está alto”. 

MOVIMENTO AQUÉM

Em Chopinzinho (PR), Thiago Secchi, da 
Secchi Auto Peças, afirma que com menos 
dias úteis, o resultado de abril foi inferior 
ao de março, mas melhor do que em abril 
de 2021. “E no primeiro quadrimestre, nós 
tivemos um leve crescimento em relação 
ao mesmo período do ano passado. Temos 
observado a manutenção mais corretiva. O 
combustível está muito caro e as pessoas 
têm outras prioridades, como abastecer o 
carro ao invés de consertá-lo”. 

Questionado sobre a falta de peças, ele 
compara que em relação aos dois últimos 
anos, a situação está melhor. “Eu diria que 
está linear. As indústrias não estavam 
conseguindo entregar, agora já estão 
conseguindo. Penso que vai melhorar 
ainda mais”.

Na Autopeças Belém Diesel, em Belém 
(PA), Abdias Rodrigues do Nascimento, 

também conta que abril foi mais fraco do 
que março. “Março começou um pouco 
melhor, mais depois foi caindo mais para o 
final do mês. A questão é o estoque, se você 
repõe um pouco mais, você vende, mas de 
forma geral deu uma queda em março”. 

Para ele, a falta de peças persiste. 
“Faltam ainda muitas coisas, a indústria não 
consegue atender, a nossa matéria prima 
está indo embora para o exterior e o Brasil 
vai ficando muito dependente da China. 
Vende barato e compra caro. Estamos nos 
virando em um canto e em outro na venda 
casada. Além disso, não tem dinheiro para 
capital de giro e a gente sofre muito para 
aproveitar as oportunidades e provações. 
A gente vive no movimento do dia a dia”, 
finaliza.

Termômetro do Varejo

Thiago Secchi, da Secchi Auto 
Peças, de Chopinzinho (PR)

Silvano Ramalho, da Edson 
Autopeças, de Cuiabá (MT)

“E no primeiro quadrimestre, nós tivemos um leve crescimento 
em relação ao mesmo período do ano passado. Temos observado a 
manutenção mais corretiva. O combustível está muito caro e as pessoas 
têm outras prioridades, como abastecer o carro ao invés de consertá-lo”. 

Thiago Secchi, da Secchi Auto Peças, de Chopinzinho (PR)
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