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AFTERMARKET AUTOMOTIVO
RAZÕES PARA ACREDITAR EM 

CRESCIMENTO NESTE 2º SEMESTRE

O Brasil ainda sente os efeitos da pandemia, inflação alta, taxa de juros subindo e queda no poder aquisitivo. Enquanto 
setores do varejo tiveram queda nas vendas no primeiro semestre deste ano, no segmento de autopeças o cenário é outro. 
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TIRAGEM: 10 MIL IMPRESSOS E
50 MIL CADASTROS DIGITAIS

Nesse novo encontro mensal, trazemos que 
o Brasil ainda sente os efeitos da pandemia, 
inflação alta, taxa de juros subindo e queda no 
poder aquisitivo. Acontece que na contramão 
de setores do comércio varejista com queda 
nas projeções de vendas no primeiro semestre, 
no de autopeças o cenário é outro. “Ele está 
vendendo mais e deve terminar o primeiro 
semestre com desempenho relevante”, 
afirma Fábio Pina, assessor econômico da 
FecomercioSP. 

O assessor econômico da FecomercioSP 
complementa: “O setor de automóveis viu 
o público se assustar com uma alta muito 
grande dos preços, além de ter enfrentado 
(e ainda enfrentar) falta de produtos. Com 
isso, a tendência normal era um aumento 
da propensão do consumidor em fazer 
manutenções mais adequadas do seu veículo. 
Este fenômeno deve durar pelo menos até o 
fim do ano”. 

Trazemos o mercado de Motopeças, 
em franca expansão. Altas nas vendas de 
motocicletas, impulsionadas pela pandemia 
e pelo preço dos combustíveis, atraem um 
novo público para esse segmento. Aliás, o 
setor de motocicletas está bastante aquecido. 
Em pouco mais de dez anos, a frota de 
motocicletas teve um crescimento de 65,5%, 
passando de 18,4 milhões de unidades, em 
2011, para uma frota atual estimada em 30,5 
milhões, segundo a Abraciclo. 

“O equilíbrio para um time campeão”. A 
reportagem ratifica em destacar que a união 
da geração mais antiga, que tem a experiência, 
com a mais nova é o caminho para uma 
empresa bem-sucedida. No entanto, ainda 
há muita resistência por parte das empresas 

em contratar pessoas com mais de 50 
anos, por acharem que elas virão com vícios 
e que desconhecem as atuais ferramentas 
tecnológicas, dando preferência aos mais jovens. 

No Caderno Balcão dos Pesados & 
Comerciais desta edição, implementos 
alcançam em maio seu melhor resultado 
de 2022. Com exatas 13.965 unidades 
emplacadas e alta de 14,1% sobre abril, o 
setor de implementos rodoviários alcançou 
em maio seu maior volume de 2022. Isso é 
consequência das vendas de caminhões (que 
também alcançaram seu melhor resultado 
anual) e dos 22 dias úteis de maio.  

Em mais de uma década, o mercado de 
veículos usados e seminovos só faz crescer. 
A expectativa de Enilson Sales, presidente da 
FENAUTO, é que neste ano não será diferente. 
Em entrevista, ele comenta os movimentos 
do mercado de veículos usados e seminovos, 
“há 15 anos, ele cresce surpreendentemente. 
Isso é muito bom, espero que não percamos o 
passo neste ano”. 

Por fim, em 2022, a Nakata Automotiva 
completa 70 anos. Ela começou no setor 
automotivo produzindo tucho de válvulas para 
motor e, na década de 1970, amortecedor 
de mola a gás e amortecedor de suspensão. 
Em 2019, ela foi adquirida pelo Grupo Fras-
le, das Empresas Randon. E no ano passado, 
inaugurou o Complexo Nakata, com padrão de 
excelência das unidades fabris das Empresas 
Randon no mundo, e o Centro de Distribuição 
em Extrema (MG).

Até mais!
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MAGNETI MARELLI DESTACA 
CUIDADOS COM O SISTEMA ABS  
A luz do sistema ABS acendeu no painel de instrumentos e não apagou 
mais? É hora de procurar uma oficina de confiança. A Magneti Marelli 
fornece sensores ABS para o mercado e avisa que esse é um sinal que 
indica pane no sistema, que atua nas frenagens de emergência. Ainda que 
o veículo tenha a capacidade de frear, qualquer avaria no sistema ABS 
pode limitar o seu funcionamento, permitindo que as rodas travem em 
frenagens de emergência.

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

A Freudenberg-Corteco disponibiliza 18 novas aplicações em coxim para 
o segmento. Os lançamentos atendem veículos das montadoras Fiat, 
Ford, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Renault e Volkswagen. “Esses 
lançamentos reforçam o nosso compromisso em manter o setor abastecido 
com produtos de alta tecnologia, qualidade e confiabilidade da marca”, 
comenta Alexandre Morselli, gerente de Produtos da Freudenberg-Corteco.

FREUDENBERG-CORTECO AMPLIA 
PORTFÓLIO COM 18 NOVAS APLICAÇÕES 
EM COXIM PARA LINHA LEVE

FIQUEPORDENTRO

A Valeo Siemens eAutomotive anuncia que já superou sua meta de mais de 4 bilhões 
de euros em entrada de pedidos para tecnologias de eletrificação de alta tensão para o 
período 2021-2022. A meta foi cumprida mais de sete meses antes do roadmap anunciado, 
atestando o dinamismo da Valeo Siemens eAutomotive no mercado de eletrificação de 
alta tensão em rápido crescimento. 

Em 2020, a BorgWarner cresceu 6% no Brasil, em relação a 2019. Em 
2021, esses produtos no mercado latino-americano, incluindo o Brasil, 
cresceram 42% em relação a 2020. Esse percentual foi alavancado 
pelo crescimento de 55% das exportações para países da América 
Latina, atendidos pela equipe brasileira, e 37% de crescimento nas 
vendas no mercado interno. Em 2021, 30% das vendas vieram de 
países da América Latina e 70% do mercado brasileiro.

BORGWARNER CONSOLIDA 
CRESCIMENTO NAS VENDAS DE 
TURBOS E EMBREAGENS VISCOSAS NO 
MERCADO DE REPOSIÇÃO

REPOSIÇÃO 
AUTOMOTIVA: 
BOSCH TEM 
NOVO DIRETOR DE 
VENDAS NO BRASIL

Marcelo Gomes é o novo 
diretor de Vendas da divisão de 
Reposição Automotiva da Robert 
Bosch no Brasil. Ele assume a 
função que antes era ocupada 
por Carlos Alberto Barbosa, que se aposentou recentemente. Graduado 
e pós-graduado em Engenharia com ênfase em Macroeconomia e 
com MBA em Gestão de Negócios, o executivo está na Bosch há 28 
anos e, desde 2006, Gomes é responsável por vendas no mercado de 
reposição independente.

ELETRIFICAÇÃO: VALEO SIEMENS 
EAUTOMOTIVE SUPERA META DE 4 BILHÕES 
DE EUROS EM PEDIDOS PARA O PERÍODO 
2021-2022, SETE MESES ANTES DO PREVISTO
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EATON COMEMORA 65 ANOS DE 
BRASIL COM ESTRATÉGIA FOCADA 
EM TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, 
SUSTENTABILIDADE E DIGITALIZAÇÃO
A EATON celebra 65 anos de Brasil, uma trajetória que teve início em 
São José dos Campos (SP), com a inauguração da primeira fábrica da 
multinacional fora dos Estados Unidos.  Atualmente, são quatro plantas 
no País (Caxias do Sul, Mogi Mirim, São José dos Campos e Valinhos), 
que desenvolvem e produzem soluções para o mercado automotivo, 
e uma fábrica em Porto Feliz e um escritório em São Paulo que se 
dedicam ao portfólio para o setor elétrico. 

AUTOMEC TEM NOVO GERENTE 
DE PRODUTO

PENTACAMPEÃO DENÍLSON E 
UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS 
FECHAM PARCERIA

A Universal Automotive Systems fechou parceria com o ex-jogador Denílson, que 
passa a ser o novo embaixador da companhia em diversas campanhas e ações, 
como cobertura de eventos; presença em corridas da Stock Car e Copa Truck; e 
participação em palestras e encontros com clientes. Até mesmo uma partida de 
futebol com o craque e clientes do Grupo está prevista. O acordo foi firmado no 
dia 02/06, em almoço com o CEO da companhia, André Belfort.

MONROE POTENCIALIZA A 
PERFORMANCE DA 8ª GERAÇÃO 
DA MERCEDES-BENZ SL 
ROADSTERS

A NGK avança em seu compromisso de neutralizar as emissões de carbono 
até 2050 para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Para chegar 
a esse patamar, a empresa espera reduzir as emissões em 30% até 2030 e 
estabelecer novas metas até 2040.  “Para a NGK, o crescimento sustentável 
é o único caminho viável para as indústrias”, declara Nivaldo Yano, chefe do 
Departamento de Controle Ambiental da NGK do Brasil. 

MEIO AMBIENTE: COMO A NGK VAI 
ZERAR AS EMISSÕES DE CARBONO 
ATÉ 2050

A Monroe Amortecedores, uma das principais marcas da DRiV, contribui 
com a tecnologia dos novos Mercerdes-Benz SL Roadsters. Essa 
oitava geração do icônico automóvel esportivo da Mercedes-Benz SL 
é equipada de fábrica com amortecedores semiativos MIS (Monroe 
Intelligent Suspension) CVSA2, ajustados por software que monitora 
várias informações, como o ângulo do volante, a velocidade do veículo, a 
aceleração e o deslocamento.  

A RX (Reed Exhibitions) passa a contar 
com um novo gerente de produto da 
AUTOMEC, que será realizada de 25 a 
29 de abril de 2023, no São Paulo Expo. 
Eduardo Elias Marchetti, que possui 
forte experiência na área de marketing 
e produto do mercado automotivo, assumiu o comando da feira. Ele 
atuou mais recentemente, por três anos, no Grupo Renault, e por 
19 anos no Grupo Volkswagen, onde trabalhou também na sede da 
empresa, na Alemanha. 
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NAKATA LANÇA MAIS DE 20 
ITENS DA LINHA DE SUSPENSÃO

São pivôs e bandejas para diversos veículos, de diferentes marcas. 
Pivôs: City - Fit - WR-V, da HONDA; da marca VOLKSWAGEN são o 
Golf - Jetta - Nivus - Polo - T-Cross - Tiguan - Virtus; da NISSAN é a 
Frontier e da TOYOTA, a Hilux e o SW4. Bandejas: HYUNDAI Creta e 
HR; VOLKSWAGEN Fox, Gol, Saveiro, Spacefox e Voyage, além da 
MITSUBISHI L 200 e Pajero, Bravo e Stilo, da FIAT; Hilux e SW4, da 
Toyota; City e Fit da HONDA e Discovery 3 e 4, da LAND ROVER.

LEIA ESTAS E OUTRAS NOTAS NO PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO.COM

CONTROIL FAZ 65 ANOS E 
COMEMORA EXPANSÃO DOS 
NEGÓCIOS

A Controil completa 65 anos de mercado brasileiro com perspectivas 
de expansão de negócios para os próximos anos. A empresa recebeu 
investimentos em sua planta, localizada em São Leopoldo (RS), nos 
últimos anos, para implantação de modernos e eficientes sistemas 
de automação em operações que possibilitam ganhos em processos 
produtivos e agilidade no desenvolvimento de novos produtos, bem como 
garantia da qualidade e conformidade.

INSTITUTO 
PEDRO MOLINA 
DESENVOLVE 
NOVO APLICATIVO 
PARA APROXIMAR 
PACIENTES E 
FAMILIARES

Muito tem se falado em iniciativas ESG das empresas e no mês em que se 
comemora o dia mundial do meio ambiente, a SABÓ relembra a importância da 
sua parceria com a “eureciclo”, empresa de tecnologia para o rastreamento da 
cadeia de reciclagem e atualmente a maior certificadora da logística reversa 
do Brasil. Na parceria da SABÓ com a eureciclo, é tratado o pilar do meio 
ambiente, com ações de logística reversa em nível nacional. 

SABÓ AMPLIA INICIATIVA ESG COM 
PARCERIA “EURECICLO”

FIQUEPORDENTRO

O Tele NeuMu foi lançado em um evento musical, Acordes para a Vida, 
em 11/06, na capital paulista. À ocasião, os netos de Pedro Molina, Julia 
(cantora) e Pedro (pianista), se apresentaram ao lado de amigos. Eles 
estudam há 5 anos no Centro Musical RMF, que produziu todo o concerto 
musical. O objetivo deste evento foi fomentar a arrecadação de recursos 
para apoio aos projetos em andamento e novos projetos já em discussão 
em 2022. 

Atenta às tendências de mercado, a 
Hi Tech, uma das maiores empresas 
fabricantes e comercializadoras do 
País de Fluidos de Freio, Líquido 
de Arrefecimento, entre outros 
produtos, está renovando toda a 
linha de embalagens. Para mais 
informações e conhecer o novo 
visual dos componentes, os contatos 
da empresa são por meio dos canais 
de atendimento: (11) 2703-5930 e 
site: www.hitech.ind.br

O FLUIDO DE FREIO 
DOT-4 PREMIUM DA 
HI TECH ESTÁ DE 
“CARA NOVA”

www.institutopedromolina.org.br
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A Ford Maverick é uma picape de design marcante, que chama a atenção por 
onde passa, e o proprietário também pode dar a ela o seu toque pessoal com a 
linha de acessórios exclusivos lançada pela marca. Ela é composta por mais de 
18 itens, como capotas, santantônio, aerofólios, estribos, caixas organizadoras, 
suporte para bicicleta e ponteira de engate, que aumentam a funcionalidade do 
veículo e personalizam o seu visual. 

FORD MAVERICK GANHA LINHA 
DE ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA 
PERSONALIZAÇÃO

CAOA CHERY ESTREIA NOVA ERA 
TECNOLÓGICA NO BRASIL
‘A CAOA CHERY vai iluminar o futuro da mobilidade no Brasil’. Dando 
início a uma nova era tecnológica no País, a montadora dá continuidade 
à evolução da sua linha de produtos com o anúncio de cinco modelos 
eletrificados no mercado nacional. A CAOA CHERY aposta na fabricação 
nacional de modelos híbridos e na importação de modelos com 
tecnologia elétrica para oferecer ao consumidor brasileiro uma ampla 
gama de veículos. 

TOYOTA DO BRASIL PROMOVE 
AGENDA AMBIENTAL COM FOCO 
NA NEUTRALIDADE DE CARBONO

A Stellantis South America celebra o destaque de três de suas plantas na região 
entre as dez fábricas mais ‘verdes’ do grupo no mundo. O índice Green Factory 
é avaliado globalmente e apontou a planta de Goiana, em Pernambuco, como 
aquela que apresenta as melhores práticas de gestão ambiental no mundo. O 
Polo Automotivo de Betim (MG) ficou na quarta posição na avaliação global, e 
o Polo Automotivo de Porto Real (RJ) ficou na décima posição.  

EM SEU PRIMEIRO MÊS DE VENDAS, 
NOVA NISSAN FRONTIER JÁ ESTÁ 
NO PÓDIO DAS PICAPES MAIS 
VENDIDAS DO CEARÁ
A Nova Nissan Frontier teve em maio o seu primeiro mês completo de 
vendas no Brasil e o modelo já se destaca em vários estados, entre eles 
o Ceará. Em sua estreia, a picape média da marca japonesa ficou entre 
as três mais vendidas do mercado cearense. O novo modelo teve 10,1% 
de participação em seu segmento, superando sua média nacional e 
demonstrando que já está conquistando os clientes do Ceará.

POLO AUTOMOTIVO STELLANTIS 
GOIANA (PE) LIDERA RANKING E É 
A PLANTA MAIS AMBIENTALMENTE 
SUSTENTÁVEL DA STELLANTIS NO 
MUNDO 

A Toyota propõe exercer impacto positivo por meio de ações ligadas às 
premissas pactuadas em seu Desafio Ambiental Global 2050, organizando 
ciclos de metas ambientais estabelecidos a cada cinco anos por meio do 
Plano de Ação Ambiental. O ano de 2021 representou o início do 7º Plano 
de Ação Ambiental (EAP) da Toyota. Um plano de cinco anos, que considera 
metas de curto e médio prazos para ajudar a alcançar o desafio global de 
sustentabilidade em 2050. 
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Nos cinco primeiros meses do ano, a produção de motocicletas cresceu 
22,9% em comparação ao mesmo período do ano passado, com a fabricação 
de 569.598 unidades, informou recentemente a Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo). Segundo a associação, esse foi o melhor desempenho 
para o período desde 2015.  

PRODUÇÃO DE 
MOTOCICLETAS TEM MELHOR 
RESULTADO EM 7 ANOS

MERCADO DE 
MOTOPEÇAS 
AMPLIA 
PRODUÇÃO DE 
ITENS EXCLUSIVOS 
PARA O PÚBLICO 
FEMININO 

DEMANDA POR MOTOCICLETAS 0KM 
CRESCE NO SEGUNDO TRIMESTRE, 
AFIRMA MERCADO LIVRE
O segundo trimestre trouxe um aumento na demanda por motocicletas 
em relação aos três primeiros meses de 2022. Dados do Mercado Livre 
mostram que, para as motos 0km anunciadas na plataforma, houve em 
abril um crescimento de 12% na procura (representada por acessos a 
anúncios) em relação à média do primeiro trimestre. Em maio, esse número 
se manteve estável, 10% maior em relação ao mesmo período.  

HONDA PUXA ALTA DA PRODUÇÃO 
DE MOTOS

O aumento da produção foi puxado pela a Honda. Só ela montou, nestes cinco 
meses, 455,3 mil motos, com crescimento de 28% sobre igual período de 2021. 
A Yamaha, vice-líder, anotou alta de apenas 4,6% no acumulado, com 92,7 mil 
motocicletas produzidas. A empresa teve dificuldades com o abastecimento 
de peças importadas em sua linha de montagem entre março e maio, o que 
explicaria o baixo crescimento.

EM ALTA COM MATRIZ, ROYAL ENFIELD 
PREPARA PRODUÇÃO DE MOTOS EM MANAUS
A Royal Enfield está nos preparativos finais para iniciar a produção de 
motocicletas no Brasil. “A montagem em Manaus foi decidida por conta 
das isenções fiscais. Nossa ideia é de não baixar os preços, uma vez que 
os valores planejados já incluem a montagem em parceria com a Dafra”, 
revelou Claudio Giusti, diretor de operações da Royal Enfield no Brasil.

O aumento da presença de mulheres 
no mercado de motos é notável. 
Segundo o Denatran, o número de 
habilitadas para motos subiu de 4,5 
milhões em 2012 para 8,2 milhões 
até outubro/21. Além disso, elas 
representam cerca de 31% dos 
compradores de motos, segundo 
a Abraciclo. Na Laquila, mais de 10 
lançamentos foram realizados para o 
público nos últimos três anos.
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FATORES QUE IMPULSIONAM O 
CRESCIMENTO  DO AFTERMARKET 
AUTOMOTIVO

              Em plena expansão, o setor anda Em plena expansão, o setor anda 
descolado do cenário macroeconômico descolado do cenário macroeconômico 

CAPA
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 Brasil ainda sente os efeitos 
da pandemia, inflação alta, 
taxa de juros subindo e queda 
no poder aquisitivo. Enquanto 

alguns setores do comércio varejista 
tiveram queda nas projeções de vendas 
no primeiro semestre deste ano, para o 
setor de autopeças o cenário é outro (ver 
ilustração). “Ele está vendendo mais e 
deve terminar o primeiro semestre com 
desempenho relevante: alta de 11%, 
em relação ao mesmo período do ano 
passado”, afirma Fábio Pina, assessor 
econômico da FecomercioSP.

De maneira geral, ele comenta que 
está havendo uma gradativa recuperação 
do emprego e crescimento do volume de 
empréstimos ao consumidor. No varejo, 
impacta também o fato de que muitas 
famílias ainda não retomaram, de forma 
integral e definitiva, o consumo dos 
serviços, como viagens e lazer. Para 
o varejo de autopeças, além desses 
fatores, Pina acrescenta a queda na 
venda de automóveis novos, seja por 
causa de um consumidor um pouco 
retraído, seja em razão da falta de peças 
e de veículos novos. 

“O setor de automóveis viu o público 
se assustar com uma alta muito grande 
dos preços, além de ter enfrentado (e 
ainda enfrentar) falta de produtos. Com 
isso, a tendência normal era um aumento 
da propensão do consumidor em fazer 
manutenções mais adequadas do seu 
veículo. Este fenômeno deve durar pelo 
menos até o fim do ano”, prevê. 

Em termos macroeconômicos, o 
resultado do PIB do primeiro semestre 
ainda não foi divulgado. Já no primeiro 
trimestre, o crescimento foi de 1%. “Ele foi 
ligeiramente acima do esperado. Contudo, 
esta surpresa foi causada por um efeito 
pontual e não recorrente, a saber, a plena 
reabertura de parte relevante do setor de 
serviços após dois anos de pandemia. 
No geral, o setor de serviços acabou 
crescendo, por conta deste efeito, 1,0% no 
primeiro trimestre, bem acima dos fracos 
desempenhos da indústria (0,1%) e do 
setor agropecuário (-0,9%)”, compara Luiz 
Rabi, economista da Serasa Experian.

Com base em dados do IBGE, Rabi 
comenta que a produção de autopeças 
caiu 9,9% no acumulado de janeiro a abril 
deste ano na comparação com o mesmo 
período de 2021. “Muito em linha com a 
queda de 9,6% observada na produção de 
veículos automotores considerando-se o 
mesmo período. Dado o atual quadro de 
desaquecimento da indústria automotiva 
no País, talvez uma saída viável para o 
setor de autopeças seja a destinação de 
peças para reposições no mercado de 
veículos usados, o qual está mais aquecido 
do que o mercado de novos”.

Economista e pesquisadora do FGV 
IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, 
Juliana Trece diz que o crescimento de 
1% do PIB ficou dentro das expectativas 
da maior parte dos economistas e 
mostrou um bom desempenho do setor 
de serviços. “Este resultado foi devido, 
em parte, ao processo de normalização 
das atividades presenciais, ainda devido 
à fase mais aguda da pandemia, como o 
de bares, restaurantes, saúde, educação e 
transportes. 

Entretanto, a partir do segundo trimestre, 
este fator parece ter menor influência no 
desempenho do PIB”.

CAPA

O

“O setor de automóveis viu o público se assustar 
com uma alta muito grande dos preços, além de ter 
enfrentado (e ainda enfrentar) falta de produtos. 
Com isso, a tendência normal era um aumento da 
propensão do consumidor em fazer manutenções 
mais adequadas do seu veículo. Este fenômeno 
deve durar pelo menos até o fim do ano”. 

Fábio Pina, assessor econômico da FecomercioSP

O CRESCIMENTO  DO AFTERMARKET AUTOMOTIVO

Fábio Pina, assessor econômico 
da FecomercioSP
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Ela coloca que o setor de autopeças 
teve um bom desempenho no início deste 
ano, com base na Pesquisa da Indústria 
Mensal do IBGE (PIM-PF). “Houve um 
crescimento relevante em fevereiro e 
março. Embora o dado divulgado para abril 
tenha mostrado redução de ritmo no setor, 
a análise de indicadores antecedentes 
para maio é positiva, o que sugere elevada 
possibilidade de crescimento do setor no 
segundo trimestre”, afirma.

RENDA E INFLAÇÃO 

Fábio Pina esclarece como a queda da 
renda e a inflação alta têm impactado 
as vendas, de maneira geral. “A inflação 
tem um efeito “positivo” de curto prazo, 
mas muito deletério no longo, pois faz o 
consumidor gastar mais (em especial, 
no varejo) no curto prazo. Entretanto, 
ao mesmo tempo que isso aquece um 
pouco a economia, vai corroendo o poder 
de compra das famílias, as quais, no 

longo prazo, terão a renda diminuída e 
ficarão endividadas. O rendimento médio 
está caindo, apesar da recuperação do 
emprego. Até o momento, os efeitos estão 
praticamente se anulando”. 

Juliana Trece explica que a queda 
da renda, a inflação alta e o preço dos 
combustíveis afetam não somente o 
nível do consumo, que tende a se reduzir, 
como o padrão de consumo. “O consumo 
de serviços, que engloba gastos com 
educação, saúde, entre outros tipos, 
mostra-se mais resistente a reduções, 
bem como o consumo de bens não 
duráveis (alimentação, combustíveis, itens 
farmacêuticos, entre outros), embora ainda 
sintam alguma pressão negativa destes 
fatores. E o consumo de bens duráveis, 
que são em geral menos essenciais, além 
de retrair de forma mais acentuada, é o 
primeiro que tende a perder força”. 

Neste grupo de bens enquadram-se 
os automóveis e peças para veículos 
automotivos. “A inflação alta faz com 

que haja a expectativa da elevação 
da taxa de juros, o que faz com estes 
bens se tornem mais caros, o que leva 
os consumidores a repensarem ou 
postergarem o consumo deste tipo de 
bens. Além disso, o elevado preço dos 
combustíveis também colabora para que 
os consumidores repensem a aquisição 
de produtos deste segmento”, diz. 

Ela acrescenta que embora tenha havido 
crescimento do consumo no 1º trimestre, 
o cenário para o restante do ano não é 
animador. “O crescimento de 0,7% do 
consumo das famílias registrado pelo 
IBGE ocorreu, segundo estimativas do 
Monitor do PIB, da FGV, pelo crescimento 
do consumo de bens não duráveis e 
de serviços. O consumo de duráveis já 
apresentou retração mesmo no início 
deste ano”.

Luiz Rabi comenta que a queda da renda, 
a inflação alta e o preço dos combustíveis 
são uma espécie de reação em cadeia. 
“A alta do preço dos combustíveis (e de 
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“O consumo de serviços, que engloba gastos com educação, saúde, entre 
outros tipos, mostra-se mais resistente a reduções, bem como o consumo de 
bens não duráveis (alimentação, combustíveis, itens farmacêuticos, entre 
outros), embora ainda sintam alguma pressão negativa destes fatores. E o 
consumo de bens duráveis, que são em geral menos essenciais, além de retrair 
de forma mais acentuada, é o primeiro que tende a perder força”. 

Juliana Trece, economista e pesquisadora do FGV IBRE, Instituto Brasileiro de Economia

Juliana Trece, economista e 
pesquisadora do FGV IBRE, Instituto 
Brasileiro de Economia

Ranieri Leitão, presidente do 
Sincopeças Brasil e do Sistema 
Sincopeças/Assopeças (SSA-CE) 

Luiz Rabi, economista da Serasa 
Experian
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praticamente todas as commodities) 
aumenta a inflação que, por sua vez, corrói o 
poder de compra das famílias, impactando 
negativamente o consumo. Tanto é que o 
consumo acabou crescendo abaixo do PIB 
neste primeiro trimestre (0,7% contra 1,0%) 
e deverá continuar assim ao longo do ano, 
mesmo que ele possa ser beneficiado por 
alguns itens excepcionais, como os saques 
emergenciais do FGTS, por exemplo”.

Além disso, “com a queda no poder de 
compra da população devido à escalada da 
inflação, com desemprego ainda rondando 
a casa dos 10% e com o aumento das taxas 
de juros, a inadimplência não tem outro 
caminho senão subir. Ao final do primeiro 
trimestre deste ano, havia 65,7 milhões de 
brasileiros inadimplentes, cerca de 40% da 
população adulta do País. E a tendência é 
deste número continuar subindo ao longo 
do ano”, afirma Rabi.

PERSPECTIVAS

Nas palavras de Juliana Trece, as 
expectativas para o segundo semestre são 
bem menos otimistas do que o resultado 
observado no início do ano. “Os efeitos 
da política monetária devem ficar mais 
evidentes e com os juros elevados, o 
cenário para os investimentos tende a 
ficar ainda pior. Pelo lado do consumo, 
a inflação alta também compromete 
seu crescimento já que reduz o poder de 
compra dos consumidores. E por se tratar 
de um ano eleitoral, as incertezas políticas 
podem ter efeitos negativos na economia, 
contribuindo ainda mais para um fraco 
desempenho do PIB na segunda metade 
de 2022”.

Para Luiz Rabi, o quadro é de estagnação 
econômica. “Durante o segundo semestre, 
presenciaremos o auge do aumento dos 
juros (taxa Selic na casa dos 13,5% ao ano) 
e que deverá prevalecer o tempo necessário 
para conseguir reverter o atual quadro 
inflacionário. É claro que com uma taxa de 
juros neste nível, o crédito fica caro, escasso 
e a economia não cresce”, sintetiza.

E Fábio Pina diz que falar sobre 
perspectivas talvez seja a pergunta mais 
complexa de se responder. “No Brasil, o 
futuro é sempre muito incerto. Após a 
pandemia e em ano eleitoral, qualquer 
previsão está fadada a ser muito mais 
uma mera aposta do que algo calcado em 
convicções e dados”. 

Ainda assim, ele informa que a 
FecomercioSP acredita que o segundo 
semestre será menos positivo do que o 

primeiro, de forma geral, com um ritmo 
de atividade econômica muito fraco. 
“Seja porque os juros estão aumentando, 
seja porque a renda média está sendo 
corroída pela inflação, pois, diante de 
tantas incertezas, os consumidores e suas 
famílias tendem a ser conservadores. 
Se isso é válido de forma geral, talvez 
signifique uma oportunidade em casos 
específicos, exatamente como se pode 
imaginar para o segmento de autopeças, 
que, diante do enfraquecimento das 
vendas de automóveis, tende a se manter 
um pouco mais aquecido”. 

BALANÇO DO SETOR

Presidente do Sincopeças Brasil e 
do Sistema Sincopeças/Assopeças 
(SSA-CE), Ranieri Leitão, conta que 
para o setor de aftermarket, o primeiro 
semestre foi razoavelmente bom. “Teve 
alguns percalços por conta da falta de 
mercadorias. Mas no geral, foi um período 
que teremos um aumento de dois dígitos 

Cláudio Sahad, presidente do 
Sindipeças e da Abipeças

CAPACAPACAPA

Rodrigo Carneiro, presidente 
da Andap 
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em relação a 2021”, analisa.

Os indicadores do primeiro semestre 
não estão fechados, mas Cláudio Sahad, 
presidente do Sindipeças e da Abipeças, 
informa que a previsão para este ano é de 
faturamento nominal de R$ 178,5 bilhões, 
9,1% acima de 2021, porém ele será revisto 
até dezembro. “Devido aos impactos de 
condições macroeconômicas, que sofrem 
os efeitos da guerra da Rússia contra a 
Ucrânia, da pandemia, das proximidades 
das eleições no País, por exemplo. É 
muito difícil fazer previsões em período de 
instabilidade, como o que vivemos”. 

Ainda de acordo com ele, “o aumento 
do faturamento nominal mostra alguma 
recuperação do setor, depois das 
perdas provocadas pela pandemia e, 
principalmente, pela queda na produção de 
veículos devido à falta de semicondutores, 
que causou demanda reprimida”. 

Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP, 
informa que os resultados têm sido bons 

neste ano e que o mercado continua 
evoluindo. “Tudo indica que será melhor 
que os dois anos anteriores. Aliás, na 
pandemia, a reposição se mostrou 
muito resiliente. Os últimos dados 
da distribuição mostram que houve 
crescimento de 19% nos resultados de 
janeiro a abril deste ano em relação ao 
mesmo período do ano passado, mas 
esse percentual inclui os reajustes de 
preços que aconteceram, por isso, em 
termos de volume, o número foi inferior”. 

Com as quedas de vendas de veículos 
novos, a frota está envelhecendo e isso 
reflete na manutenção do veículo. “O 
mercado de reposição é responsável 
por 80% da frota circulante dos mais 
de 46 milhões de veículos que circulam 
no País, sendo que desse total, 57% 
possuem idade entre seis e 15 anos. 
Toda essa frota é atendida pela 
reposição, por isso, o setor segue em 
evolução e com boas perspectivas para 
os próximos anos”, diz Carneiro. 

Presidente do Sicap, Alcides Acerbi 
Neto, mostra um bom resultado, ao 
comparar o primeiro trimestre deste ano 
com igual período de 2021. “O balanço 
neste período é positivo, estimamos um 
crescimento aproximado de 18%”. Ele 
atribui o crescimento nas vendas à redução 
dos casos de Covid e suas restrições, e 
também à recuperação da economia, que 
faz com que voltem os investimentos em 
estoques pelos distribuidores e varejos, e a 
procura pelos serviços de manutenção nas 
oficinas mecânicas. “Além disso, a busca 
por manutenção aumenta pois a troca por 
um veículo “zero” é adiada. O reflexo se 

confirma pelo crescimento mencionado 
anteriormente”, acrescenta.  

VAREJO E REPARAÇÃO 

Para Heber Carvalho, presidente 
do Sincopeças-SP, a expectativa é de 
crescimento para o primeiro semestre 
deste ano, mas de maneira moderada. 
“Haja vista que ainda temos um 
mercado de veículos novos em fase de 
estabilização. Acredito em estimativa 
de 5% de crescimento”. Ele conta que o 
desabastecimento de veículos novos fez 
com que o setor de autopeças fosse mais 
solicitado. “Os seminovos tiveram uma 
procura maior e a manutenção necessária 
fez o mercado de autopeças ter um 
crescimento notório”.

Presidente do Sindirepa Nacional e 
Sindirepa-SP, Antonio Fiola, afirma que 
o setor de reparação tem registrado 
melhores resultados do que o mesmo 
período do ano passado. “No primeiro 
semestre, o crescimento foi de 15% 

Alcides Acerbi Neto, 
presidente do Sicap 

Heber Carvalho, presidente do 
Sincopeças-SP
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em relação ao mesmo período do ano 
passado, lembrando que em 2021 a 
pandemia ainda estava num nível alto. 
Neste ano, a pandemia retrocedeu e houve 
uma retomada forte do presencial e houve 
mais deslocamentos, mais carros nas ruas 
geram demanda nas oficinas”. 

Assim como Carneiro, Fiola também 
ressalta o potencial do setor. “O mercado de 
reposição não parou durante a pandemia. 
O setor de reparação de veículos foi serviço 
essencial desde o início e com a queda das 
vendas dos veículos novos, a manutenção 
dos usados tende a aumentar, além da 
idade da média da frota avançar. Hoje, 57% 
da frota tem idade entre seis e 15 anos, 
período que exige manutenção devido à 
quilometragem”, conclui. 

ABASTECIMENTO 

Na avaliação de Sahad, os impactos 
da guerra da Rússia contra a Ucrânia 
são devastadores para o mundo, no 
plano humanitário, em primeiro lugar, e 
no fornecimento de vários insumos. “A 
interdependência dos mercados produtores 
mostrou-se frágil com essa terrível 
situação. A guerra agravou o fornecimento 
de matérias-primas e componentes, que 
começava a se estabilizar, depois dos 
momentos mais críticos da pandemia. 
Por outro lado, abrem-se caminhos para 
que as autopeças fabricadas no Brasil 
substituam importações. Nosso setor está 
atento a essa oportunidade”, afirma. 

Neto conta que a falta de peças diminuiu 
significativamente. “Além da recuperação 
da produção das fábricas, o mercado 
buscou também alternativas em produtos 

similares. A falta atualmente é pontual. 
São alguns itens ou fabricantes com 
dificuldades, não sendo mais um problema 
generalizado”, explica. Fiola diz que “há 
casos de falta de peças, principalmente 
de peças cativas para montadoras no 
segmento de colisão”.   

Para o setor de distribuição, Carneiro 
informa que os estoques estão regulados. 
“Não há falta de peças no momento, 
pode ter algo pontual, mas nada que 
seja preocupante. Os estoques estão 
regulados”, frisa. Carvalho coloca 
que a falta de peças ainda continua 
desabastecendo o mercado de veículos 
novos e que para os seminovos (3 anos de 
uso) e os demais (4 a 10 anos) a falta de 
peças refletiu muito pouco. Porém, ele faz 
uma ressalva. 

“Por conta da importação de peças, 
alguns produtos acabaram sendo 
afetados, além da falta de matéria-prima 
para a fabricação interna. Mas, o mercado 
de autopeças continua em crescimento. 
Com a implementação das vendas pela 

internet, as peças de outras regiões estão 
sendo disponibilizadas de uma maneira 
mais ampla, facilitando a vida dos usuários 
automotivos”, explica.

SEGUNDO SEMESTRE

A começar por Ranieri Leitão, ele diz que 
geralmente para o aftermarket automotivo 
o segundo semestre é mais pujante. 
“Esperamos que será novamente bom e 
o mercado está muito promissor para a 
gente”. Em números, Heber Carvalho conta 
que a expectativa é de um crescimento 
em torno de 11% em relação a períodos 
anteriores. “Nossa frota está sendo 
muito solicitada e, consequentemente, o 
mercado fica aquecido”, comenta. 

Antonio Fiola também está otimista. 
“Esperamos que este ano seja melhor que 
2021. Tudo indica que será, pelo menos é 
o que temos visto até agora”. Para Rodrigo 
Carneiro, as expectativas são positivas e os 
resultados devem ser melhores que 2021. 
“Porém, não podemos esquecer que é um 
ano atribulado na economia por conta das 
eleições. O mercado de reposição evolui 
de acordo com a frota circulante, como a 
idade média tem aumentado nos últimos 
anos, mais veículos acabam precisando de 
manutenção”, diz. 

Já Alcides Acerbi Neto avalia que ainda 
é cedo para dizer. “As expectativas estão 
muito divergentes. Teremos um período 
atribulado pelas eleições, inflação, preços 
dos combustíveis, efeito China, guerra, 
etc. Nosso mercado não para, mas não 
conseguimos avaliar qual será o impacto 
destes temas na economia e no nosso 
setor”, finaliza.  
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Antonio Fiola, presidente do 
Sindirepa Nacional e Sindirepa-SP 

“A alta do preço dos combustíveis (e de praticamente todas as commodities) 
aumenta a inflação que, por sua vez, corrói o poder de compra das famílias, 
impactando negativamente o consumo. Tanto é que o consumo acabou crescendo 
abaixo do PIB neste primeiro trimestre (0,7% contra 1,0%) e deverá continuar 
assim ao longo do ano, mesmo que ele possa ser beneficiado por alguns itens 
excepcionais, como os saques emergenciais do FGTS, por exemplo”.

Luiz Rabi, economista da Serasa Experian
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 segmento de motocicletas 
está bastante aquecido e, 
consequentemente, o de 
motopeças. Em pouco mais de 

dez anos, a frota de motocicletas teve um 
crescimento de 65,5%, passando de 18,4 
milhões de unidades, em 2011, para uma 
frota atual estimada em 30,5 milhões, 
segundo a Abraciclo. Somente no primeiro 
quadrimestre deste ano, foram 382.380 
unidades emplacadas, ante 300.098, em 
2021, e 282.575 unidades, em 2020. 

“Diante disso, nossa estimativa é 
produzir 1,29 milhão de unidades em 

2022, o que representa aumento de 7,9% 
na comparação com o ano passado. Já em 
relação às vendas no varejo, a perspectiva 
é chegar a 1,23 milhão de unidades, o que 
corresponde a uma alta de 6,4% em relação 
a 2021”, afirma o diretor Executivo da 
Abraciclo, Paulo Takeuchi. 

Ele conta que a procura pelas motocicletas 
cresceu muito durante a pandemia, com 
o crescimento dos serviços de entrega e 
o maior uso nos deslocamentos urbanos 
para evitar a aglomeração do transporte 
público. “A motocicleta é um veículo ágil, 
econômico, com preço acessível e com 

Altas nas vendas de motocicletas, impulsionadas 
pela pandemia e pelo preço dos combustíveis 
atraem um novo público para esse segmento

Motopeças, um mercado em franca expansão

O

ESPECIAL

Paulo Takeuchi, 
diretor Executivo da Abraciclo 
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baixo custo de manutenção”, destaca, 
acrescentando que o aumento dos preços 
dos combustíveis também pode favorecer 
o mercado de motocicletas, por ser um 
veículo com preço mais acessível e de 
baixo custo de manutenção. 

Sobre o índice de nacionalização de 
peças, Takeuchi informa que o processo 
produtivo é verticalizado e a maioria das 
peças foi nacionalizada, o que reduz a 
dependência de fornecedores externos. 
“Hoje, o índice de nacionalização de peças 
das fabricantes de motocicletas localizadas 
no Polo Industrial de Manaus (PIM) está em 
58,2%”, especifica.

CONSOLIDAÇÃO

Flavio Portela, diretor de Vendas e 
de Comunicação Corporativa na SK 
Automotive, diz que o mercado de 
motopeças é absolutamente consolidado 
e que, durante a pandemia, as vendas 
aumentaram consideravelmente pelo 
aumento das entregas (delivery). Porém, 
no final do ano 2020, nos meses de outubro 
e novembro, houve uma desaceleração 
por falta de peças, pela crise de 
desabastecimento provocado pelo efeito da 
pandemia. 

“A retomada começou novamente em 
meados de 2021. De lá para cá, meio que 
foram regularizando as entregas, a logística 
internacional. Porém, até hoje sofremos 
com oscilações. Muitas comodities para 
a linha de motopeças vêm da China e o 
lockdown que eles tiveram lá foi muito 
pesado. Em contrapartida, as vendas de 
motocicletas tendem a crescer muito 
devido ao valor do carro zero quilômetro 
e pela escassez de matéria-prima e de 
componentes, a produção das montadoras 

tem sido voltada para veículos de maior 
valor agregado”, diz.

Segundo Portela, as montadoras não 
estão produzindo mais veículos populares, 
o que está causando um desbalanceamento 
do mercado somado à crise mundial de 
combustível. “Com isso, a corrida por 
motos é grande, não só para trabalho, mas 
também para lazer. Tanto que hoje, a cada 
10 financiamentos de motos, somente 3 
são aprovados. Há a limitação de crédito e 
as taxas estão muito elevadas”. 

Ele comenta que a venda de uma 
moto 0 KM movimenta duas usadas, em 
automóvel, a proporção é de um para cinco. 
“Isso quer dizer que a venda da moto nova 
está muito grande, ela retomou com muita 
força e neste ano devemos chegar próximos 
a 1,4 milhão de unidades vendidas, o 

que será uma grande representatividade 
para um segmento que está em rápida 
transformação, inclusive com a entrada das 
motos elétricas”. 

O que, de acordo com Portela, é uma 
tendência. “Existe uma virada de chave 
muito forte para o segmento de motos 
elétricas. As vendas cresceram quase 
1000% entre janeiro e maio deste ano em 
relação ao mesmo período do ano passado, 
mas ainda elas representam 0,5% do 
faturamento das motos convencionais no 
Brasil. Tem muito espaço para crescer e 
Manaus começa a retomar toda a indústria 
de moto, puxando a veia dessa indústria”. 

Pelos dados da Fenabrave, no período 
acima citado por Portela, foram 3.062 
motos elétricas emplacadas no acumulado 
de 2022. Entre janeiro e maio de 2021, o 
número ficou em 313 unidades. Na frota 
total de motos, as elétricas respondem por 
0,59% dos emplacamentos.

DISTRIBUIÇÃO 

Fundador da Auto Norte Distribuidora, 
Carlos Eduardo Monteiro de Almeida, o 
Cacai, conta que eles têm um mix muito 
bom e que acreditam muito no segmento 
de motopeças. “Desde o início da 
pandemia, o nosso faturamento cresceu 
exponencialmente nesse segmento. Agora 
com a alta da gasolina, nós acreditamos 
que crescerá ainda mais, não só pelo uso 
de motos para entregas, mas também para 
uso pessoal”.   

Sobre planos de expansão na linha de 
motopeças, Cacai diz que eles sempre estão 
buscando aumentar o portfólio e novos 
fornecedores. Em relação às principais 
oportunidades, “a crescente procura por 

Motopeças ESPECIAL

Flavio Portela,
 diretor de Vendas e de Comunicação 

Corporativa na SK Automotive

Carlos Eduardo Monteiro de 
Almeida, o Cacai, 

da Auto Norte Distribuidora 
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compras online e o aumento do uso de 
motos para locomoção no dia a dia são as 
principais no segmento de motopeças”. 

FABRICANTES

O novo presidente do Sindipeças e da 
Abipeças, Cláudio Sahad, informa que a 
crescente produção de motocicletas tem 
sido benéfica para empresas que produzem 
motopeças e está contido na previsão de 
crescimento nominal do faturamento. No 
entanto, os levantamentos estatísticos do 
Sindipeças são globais e consolidados, 
sem segmentação por tipo de veículo.

 

Entre os associados da entidade, 120 
produzem itens para o segmento de 
motocicletas. Posto que somente no 
primeiro quadrimestre deste ano foram 
emplacadas 382,5 mil motos, volume 
27,4% maior do que no mesmo período 
de 2021 e o melhor resultado em sete 
anos. Sahad comenta que, sem dúvida, o 
setor está vendo esse segmento como um 
grande nicho de negócio. “Em 2021, a frota 
circulante de motocicletas era de cerca 
de 12,9 milhões de unidades, quantidade 
semelhante à do ano anterior. Quando à 
idade média, subiu de 8 anos e 4 meses em 
2020 para 8 anos e 5 meses”. 

MERCADO

Ranieri Leitão, presidente do Sincopeças 
Brasil e do Sistema Sincopeças Assopeças 
Assomotos, SSA do Estado do Ceará, 
informa que o segmento de motocicletas 
é um dos que mais crescem no País. “O 
mercado de motopeças tem um grande 
potencial, pelo aumento do preço dos 
combustíveis e a pandemia influenciou 
bastante o crescimento do delivery e as 
empresas a utilizarem motos para essa 
finalidade. É uma tendência que não volta 
mais e o que a gente vê são distribuidores 
de autopeças optando também por 

venderem motopeças. Mas no varejo os 
dois segmentos são bem distintos”. 

O segmento é tão promissor que 
inclusive o SSA realizou a 1ª Edição do 
AUTOP Duas Rodas, entre os dias 9 e 11 de 
junho, na cidade de Quixadá (CE). “A feira 
surpreendeu, principalmente pelo volume 
de negócios alcançados. Participaram 
oito distribuidores de motopeças, que 
tiveram a parceria de mais de 50 fábricas, 
e o público bem seleto, totalmente focado 
no segmento”, afirma Leitão. Também na 
feira foram sorteados R$ 30 mil que foram 
revertidos em peças para os expositores 
(distribuidores). 

Heber Carvalho, presidente do 
Sincopeças-SP, conta que o comércio 
de motocicletas teve um crescimento 
considerável tanto na fabricação quanto 
na comercialização, principalmente na 
categoria de menores cilindradas. “Esse 
crescimento foi em função das alterações 
de trabalho (entregas rápidas/vendas 
online). Entre outros fatores também 
estão o aumento de preço do combustível 
e o baixo custo para manutenção desse 
tipo de veículo. Com isso, acredito que 

MotopeçasESPECIAL

Cláudio Sahad,
 presidente do Sindipeças e da Abipeças 

Ranieri Leitão, presidente do Sincopeças 
Brasil e do Sistema Sincopeças Assopeças 

Assomotos, SSA do Estado do Ceará 

O mercado de motopeças está consolidado e, durante a 
pandemia, as suas vendas aumentaram consideravelmente 
pelo aumento das entregas (serviço delivery)
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haverá crescimento da comercialização de 
motocicletas para o segundo semestre e, 
consequentemente, na demanda de peças 
para manutenção”.

Sobre abertura de lojas, Carvalho diz 
que ela vem aumentando. “Tanto de lojas 
de motocicletas novas e usadas, bem 
como a de comercialização de peças 
para motocicletas teve um aumento. Isso 
por conta da procura de motos novas 
e usadas, e das partes e peças para 
manutenção da frota que tem aumentado 
significativamente”. E que a queda na 
fabricação e venda de automóveis novos 
também impactou positivamente na 
comercialização das motocicletas. 

“Haja vista que é um veículo que oferece 
baixo custo de manutenção, economia de 
combustível e facilidade na locomoção. 
Consequentemente, vai gerar muita 
demanda para a reposição e sem dúvida é 
um potencial mercado para o comércio”. Por 
outro lado, a falta de peças afetou também 
o mercado de motocicletas. “Por falta de 
componentes eletrônicos, alguns modelos 
não tiveram sua fabricação totalmente 
liberada, mas a maioria dos modelos e 
marcas já está se adequando e ajustando à 
comercialização”. 

Para o segundo semestre, Carvalho 
diz que as expectativas são de 
crescimento tanto na fabricação como 
na comercialização de motopeças. “Os 
motivos são evidentes. E imprevisível 
ter uma certeza de que a falta de peças 
(principalmente componentes eletrônicos) 
possa continuar afetando a indústria de 
motocicletas. Porém, o mercado está se 
ajustando para solucionar este problema e 
a tendência é de excelentes negócios para 
a comercialização de motopeças”.

REPARAÇÃO
Na ponta, o presidente do Sindirepa-SP, 

Antonio Fiola, informa que o aumento da 
frota, que dobrou de 2011 a 2021, fomentou 
o negócio para o setor, mas faz uma 
ponderação. “Existe um dado importante 
por causa da informalidade que é muito 
grande, principalmente em São Paulo”, 
e que o número de empresas voltadas 
para o segmento de motos aumentou. 
“Principalmente com o crescimento do 
serviço de delivery”, destaca. 

Para finalizar, Fiola avalia que motopeças 
é um mercado em evolução e que mostra 
potencial de crescimento. “O segmento de 
motos deve permanecer em alta e trazer 
bons negócios para o setor tanto reparação 
como no comércio de peças”. 

Antonio Fiola, 
presidente do Sindirepa Nacional 

e Sindirepa-SP

Heber Carvalho, 
presidente do Sincopeças-SP 

MotopeçasESPECIAL

O SSA realizou a 1ª Edição do AUTOP Duas Rodas, de 9 a 11 de junho, na cidade de Quixadá (CE) 
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INDÚSTRIA Por: Redação |  Foto(s): Divulgação

70 ANOS DA NAKATA AUTOMOTIVA

m 2022, a Nakata Automotiva completa 70 anos. Ela 
começou no setor automotivo produzindo tucho de 
válvulas para motor e, na década de 1970, amortecedor 

de mola a gás e amortecedor de suspensão. No ano de 2019, ela 
foi adquirida pelo Grupo Fras-le, pertencente às 
Empresas Randon. E no ano passado, foi a vez das 
inaugurações do Complexo Nakata, com padrão 
de excelência similar aos das unidades fabris 
das Empresas Randon no mundo, e do Centro de 
Distribuição em Extrema (MG), permitindo mais 
do que dobrar a capacidade de produção e com 
processos automatizados e tecnologia da Randon 
Tech Solutions – RTS Industry.

Consolidada e referenciada no setor de 
reposição automotiva, a Nakata atende o mercado 
nacional e exportação, e tem um portfólio de mais 
de 4.300 itens, incluindo componentes para as 

linhas de suspensão, transmissão, direção, freios e motor voltado 
a veículos leves, pesados e motocicletas. Além de lançamentos 
constantes para atender o mercado.

FORÇA DA MARCA

Nas palavras de Marcelo Tonon, diretor Geral da 
Nakata, o maior patrimônio conquistado ao longo 
de 70 anos é a capacidade de se transformar 
e estar permanentemente alinhada com as 
necessidades do mercado de reposição, além 
de antecipar tendências e superar expectativas. 
“O trabalho construído por pessoas que fazem 
e fizeram parte da Nakata foi essencial para 
consolidá-la como empresa confiável, próxima e 
comprometida”, afirma. 

Ele acrescenta que a Nakata sempre foi uma 

Mais do que uma marca consolidada, junto à Fras-le, ela 
consolida portfólio e pacote de serviços singulares ao 
mercado de reposição brasileiro

E

Marcelo Tonon, 
diretor Geral da Nakata
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marca icônica, com uma forma singular de atuação junto ao 
mercado de reposição e com o engajamento dos seus colaboradores 
para tornar a vida de clientes mais fácil. “Esse comprometimento 
é reconhecido pelos agentes do mercado quando a marca é a 
primeira ou segunda opção de compra, de acordo com pesquisas”.

Sobre a aquisição pela Fras-le, Anderson Pontalti, diretor-
superintendente da Fras-le, comenta que a Nakata veio para 
somar, consolidando portfólio e pacote de serviços singulares ao 

mercado de reposição brasileiro. “Com nossas marcas e produtos, 
disponibilizamos para o aplicador a solução completa desde o 
sistema de direção ao sistema de freio”, diz.

Para as comemorações dos 70 anos da Nakata, várias ações 
estão programadas. Destaque para o projeto de comunicação que 
retrata a trajetória de sucesso da marca ao longo de sete décadas, 
em paralelo com os fatos marcantes do aftermarket no País. Esse 
material é compartilhado com todos os elos da cadeia. 

FATOS MARCANTES

1952 • Nasce a Nakata no bairro de Jabaquara, em São Paulo (SP). Fundada por família de imigrantes 
com sobrenome Nakata quando o parque da indústria automobilística começava a se formar

1957 • Início da produção de tucho de válvula para motor

1967 • É inaugurada a planta de Diadema

1984 • Lançamento do 1º Amortecedor Pressurizado no Brasil

1997 • Empresa norte-americana adquire a Nakata

2000 • Certificação ISO 14001

2004 • Nakata passa a fazer parte da Affinia (Cypress Group)

2015 • Grupo Autopartners adquire Nakata e nasce a Nakata Automotiva

2020 • Conclusão da aquisição da Nakata pela Grupo Fras-le, pertencente às Empresas Randon

2021 • É inaugurado o Complexo Nakata que integra nova planta com padrão de excelência aplicada 
nas unidades fabris das Empresas Randon ao redor do mundo e o centro de distribuição em 
Extrema (MG), com capacidade para mais que dobrar a produção
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Suplemento Especial

O EQUILÍBRIO PARA UM TIME 
CAMPEÃO 

Texto: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

Por incrível que pareça, ainda há muita resistência por parte das 
empresas em contratar pessoas com mais de 50 anos, por 
acharem que elas virão com vícios e que desconhecem as atuais 

ferramentas tecnológicas, dando preferência aos mais jovens, que 
têm esse conhecimento, mas que não têm a experiência. É preciso 
promover a integração entre jovens e sêniores, em um ambiente 
colaborativo, de forma que esse processo acabe acontecendo 
naturalmente. 

Esta discriminação se chama etarismo, conforme 
explica Gisele Miranda, Mentora de Carreira & 
Liderança. “Etarismo é a discriminação contra 
pessoas baseada no estereótipo de idade que, 
de forma geral, costuma afetar principalmente as 
pessoas na faixa etária acima dos 40 ou 50 anos. 
Embora nem sempre seja explícito, é um preconceito 
que causa prejuízos sociais importantes, 
especialmente no mercado de trabalho”. 

Segundo ela, apesar de ainda precisar 
avançar muito nesse sentido, o preconceito vem 
diminuindo nos últimos anos. “Hoje vemos mais 
profissionais sêniores atuantes no mercado, além 
de mais oportunidades para outros grupos que 

tradicionalmente também sofrem preconceito no mercado de 
trabalho, como mulheres e transsexuais. Esse tema não era debatido 
antigamente e hoje as empresas estão se adequando à nova realidade 
corporativa, abrindo mais oportunidades iguais para todos, da forma 
que tem que ser”.

Carlos Paiva, empresário e CEO da Agência Transformar, tem a 
percepção de que o preconceito vem aumentando. “Principalmente 
nas empresas mais novas, é comum encontrarmos pessoas na casa 

dos 20 até 30 anos de idade, que ao contrário de 
quem tem mais de 50 anos, têm muita facilidade 
com a tecnologia. E mesmo nas empresas mais 
antigas, onde é comum pessoas com mais de 50 
anos trabalhando, elas terão que se adequar à 
nova realidade de mercado, com a tecnologia e as 
redes sociais, pois elas também estão vendendo 
para as novas gerações”. 

TIME CERTEIRO

Para ilustrar a importância das diferentes 
gerações no ambiente de trabalho, onde os mais 
velhos têm a experiência e a vivência, e os mais 
jovens, a velocidade, força e a modernidade, Gisele Miranda,

 mentora de Carreira & Liderança 

A união da geração mais antiga, que tem a experiência, com a 
mais nova, que vem conectada e conhece bem a tecnologia, é o 
caminho para uma empresa bem-sucedida
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Paiva compara uma empresa com um time de 
futebol. “Quando você acerta na escalação, com a 
força e a energia da juventude e com a bagagem 
de jogadores mais experientes, emocionalmente 
preparados para qualquer situação dentro de 
campo, você forma um time campeão. As seleções 
brasileiras campeãs são uma mescla perfeita da 
sabedoria dos mais velhos, com a força, disposição 
e velocidade dos mais novos. Isso cria realmente 
um time campeão”.

Uma forma de criar essa cultura dentro da 
empresa, orienta Paiva, é com treinamentos, 
palestras motivacionais, incentivando os mais 
velhos a se atualizarem, principalmente no aspecto 
da tecnologia, e com campanhas de marketing interno. “De forma que 
a empresa deixe claro para os seus colaboradores, a importância da 
experiência e da juventude trabalhando juntas, e criar uma cultura 
colaborativa, independentemente da idade, as pessoas precisam se 
ajudar, e não competir entre si”.  

Outro ponto é que muitas empresas receiam contratar pessoas 
mais velhas por receio que elas venham com vícios. Na visão de 
Gisele, as empresas têm que ter em mente que a idade não faz um 
profissional ser melhor ou pior. “Cada característica é única daquele 
profissional e, independentemente da idade, cada um pode contribuir 
para a empresa de forma diferente. O que vemos, de forma geral, é 
uma mudança de mentalidade. Muitas empresas querem deixar o 
etarismo de lado e apostar nesses profissionais”.

Para Paiva, isso acontece quando não há clareza do cargo e a 
atividade que o contratado irá exercer, principalmente em empresas 
pequenas, por não terem processos de recrutamento e RHs bem 
definidos. “Para quem passou por várias empresas e vai trabalhar 
em uma que não sabe qual é o papel dele de forma clara, ele traz a 
sua experiência e tenta implantá-la na empresa, o que na maioria das 
vezes não é muito bem recebido e acaba criando uma situação de 
competição, rivalidade e de muita resistência. Na maioria das vezes, a 
culpa não é do profissional, mas da falta de processos bem definidos 
na empresa”.  

INTEGRAÇÃO 

Para criar um ambiente harmônico 
dentro da empresa com as diferentes 
gerações, a dica de Gisele é promover a 
integração entre jovens e sêniores. “De 
forma que a vivência dos mais velhos 
seja passada para os mais novos em um 
processo praticamente natural”. Outra 
dica dela é realizar eventos para as 
pessoas se socializarem em momentos 
descontraídos é uma ótima alternativa.

“As empresas podem aproveitar algumas datas 
festivas para isso, como aniversários, festa junina, 
entre outras. Além disso, criar o costume de 
realizar periodicamente uma reunião com todos os 
colaboradores da empresa, desde os mais jovens 
até os profissionais mais velhos, aproxima o time 
e deixa todo mundo por dentro do papel de cada 
um”, sugere.

Para Paiva, o ambiente harmônico vem da cultura 
da empresa. “É preciso que se crie essa cultura e 
faça a integração entre as gerações. A verdade é que 
as empresas estão ficando mais jovens, sejam as 
mais antigas por conta de sucessões ou as novas 

que são criadas pela nova geração, principalmente as startups”. 
Ele acrescenta que se a empresa tem uma cultura colaborativa, a 
integração entre as gerações acontece praticamente de forma natural. 

“Se a empresa tem uma cultura colaborativa, se seus funcionários 
já vivem isso no dia a dia, ela vai ter menos chances de resistência 
com um novo profissional com mais idade, pois a empresa já tem 
no seu DNA a cultura de colaboração, de forma que as pessoas 
se sentem felizes e abraçadas quando entram na empresa e, 
automaticamente, elas passam isso para os seus colegas e para os 
novos que virão”, explica.  

VALORIZAÇÃO

Nas palavras de Carlos Paiva, invista mais nos profissionais com 
mais de 50 anos. “Se por um lado pode faltar para eles o conhecimento 
e a modernidade sobre a tecnologia, por outro, lhes sobra a experiência 
e isso só se ganha com o tempo, com a vivência. Os jovens têm 
habilidades, dominam a tecnologia, mas a experiência é um fator 
importante para qualquer empresa. Invista em treinamentos, palestras 
e em tudo o que for preciso para que eles sejam reintegradas a esse 
novo mercado e passam conhecer mais sobre as novas tecnologias e 
as habilidades que estão surgindo a cada ano”. 

Mais uma vez, ele frisa a importância do processo de integração. 
“Eu já vi grandes empresas novas que têm setores de integração, 

unindo as  experiências e as habilidades 
necessárias dos profissionais, 
que geralmente são ferramentas e 
habilidades na área de tecnologia. 
É criar uma área de integração para 
fazer a experiência conversar com a 
modernidade”. 

Gisela Miranda acrescenta que é 
importante, como ela já disse, realizar 
feedbacks frequentes e ressaltar 
todos os pontos positivos daquele 

Carlos Paiva,
 empresário e CEO da Agência 

Transformar 

Casa da Transmissão, em Uberlândia (MG)
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profissional (acima de 50 anos), além dos pontos 
de melhoria. “Essas conversas ajudam a motivar, 
são um combustível para que aquela pessoa tenha 
ainda mais vontade de estar na empresa realizando 
seu trabalho, o que é muito vantajoso para a 
organização”, conclui.

A EXPERIÊNCIA FALA MAIS ALTO

Catarino de Oliveira Neto tem 59 anos e começou 
em autopeças em 1979. Há 13 anos, ele está na 
Casa da Transmissão, em Uberlândia (MG). Ele 
conta que diferentemente dos dias de hoje, quando 
ele começou o aprendizado vinha dos catálogos 
de papel. “O tempo que eu tinha para ficar à toa, eu 
aproveitava para estudar os catálogos e aprender 
para saber o que estava vendendo. A pior coisa do 
mundo é chegar o cliente na loja e não saber o que está vendendo”.

Ele compara que hoje os jovens aprenderam pelo catálogo eletrônico 
e não é raro lhe pedirem ajuda. “Posso falar que eu sou bom, que não 
tenho devolução, mas isso é porque a gente presta mais atenção no 
que estamos fazendo. Quando o cliente vem comprar peças de motor 
mais antigo, por exemplo, eles já passam para mim, pois os mais 
jovens não conhecem as peças”. 

Ele conta que a pedido do próprio João (Pelegrini, proprietário da 
loja), ele está sempre ensinando e orientando os mais novos. “Eles 
não têm a experiência que temos e nós temos aqui vendedores que 
entraram há três meses, outros, há seis meses. Tem clientes que vêm 
de longe, imagina vender uma a peça errada e eles terem que vir até 
aqui trocá-la”.

Por outro lado, ele também aprende com a 
geração mais nova. “Eles querem fazer tudo rápido 
e é onde fazem errado, pois em autopeças a pressa 
é inimiga da perfeição. É uma venda técnica, com 
muitos detalhes. Também vejo que eles são muito 
gananciosos e querem ganhar dinheiro”. 

Neto orgulha-se em contar que por 17 anos 
trabalhou na distribuidora Auto Americano, de 
Renato Franco Giannini, e que a confiança que 
Renato tinha nele era tão grande a ponto de pedir 
para ele voltar quando pediu demissão. “Ele ficou 
chateado quando eu pedi a conta e foi até a minha 
casa pedir para voltar, dizendo que tinha toda a 
confiança em mim. Tanto que a chave da empresa 
ficava comigo”. 

TROCA ENTRE AS GERAÇÕES

Representante da DPS Atacado Autopeças, em Curitiba (PR), 
Erasmo Travinski também trabalha no setor há mais de 40 anos, sendo 
33 anos na DPS. Hoje, aos 64 anos de idade, ele está mais ativo do 
que nunca. “Eu tenho uns 80 clientes e uma rota semanal a fazer, de 
segunda a sexta. A gente encontra o pessoal mais novo e antigamente 
não tinha celular e nem a facilidade em enviar fotos”, afirma.

Ele recorda-se que trabalhava com o livro de aplicações. “Era muito 
difícil naquela época, íamos visitar o cliente e o livro pesava 5 kg ou 
6 kg só de lista de preço. Além disso, a gente fazia as notas fiscais 
manualmente. A gente conta isso para a geração mais nova, para 
mostrar as facilidades que eles têm hoje. Eu brinco muito com o 

Erasmo Travinski, 
representante da DPS Atacado 

Autopeças, de Curitiba (PR) 

S U P L E M E NTO
E S P E C I A L
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Diversidade: Quando uma instituição promove a contratação 
de profissionais maduros, está dando um passo a favor da 
diversidade. Isso beneficia não somente o colaborador como 
a empresa como um todo, que passa a estar mais alinhada 
à realidade corporativa de hoje, cada vez mais voltada para 
a inclusão.

Experiência e conhecimento: Por terem mais vivência e 
terem passado por situações desgastantes, os profissionais 
mais maduros tendem a ter uma visão mais macro e “jogo 
de cintura”. Os 50+ carregam consigo antigas experiências 
que servem de “lição” para os mais novos, e dessa forma 
conseguem avaliar o que fazer e o que não fazer no trabalho.

Exemplo para os mais jovens: Não é novidade que o 
conhecimento é passado de geração em geração. A troca 
entre jovens e mais velhos pode ser frutífera para a empresa, 
pois um aprende com o outro. 

Marketing empresarial: Incluir profissionais maduros e 
defender a contratação dessas pessoas pelo mercado pode 
também auxiliar na estratégia de marketing. Mas é preciso 
ter embasamento, caso contrário, querer trabalhar esse tipo 
de marketing será um tiro no pé.

Turnover mais baixo: Jovens costumam ter pouca 
experiência e são mais inclinados a se arriscar e testar 
diferentes empresas ou mesmo carreiras, experimentando as 
opções em busca do autoconhecimento e de definir que rumo 
tomar. Profissionais maduros estão mais consolidados em 
suas carreiras e tendem menos a essas “mudanças de rota”.  

CINCO MOTIVOS PARA VALORIZAR 
OS PROFISSIONAIS 50+
Por: Gisele Miranda

pessoal mais novo que se eles fossem da nossa época, 
não entenderiam nada de peças. Para pedir algo, 
precisava folhear o livro todo, não existia computador 
e nem nada disso. A gente passa isso para eles e eles 
nos ajudam com a parte da tecnologia”. 

Travinski comenta que essa troca com a nova 
geração é muito positiva. “A gente aprende com 
eles e vice-versa” e que não deixou de usar o livro de 
aplicações. “Nós temos o livro da DPS, que eu ainda 
uso. Mas o pessoal mais novo usa o celular quando 
precisa buscar algo. A gente aprende isso com eles 
e também ensinamos quando eles não conhecem 
direito a peça de um carro. Eu trabalho externo, temos 
cerca de 25 televendas e estamos sempre em contato 
com eles. Quando eles precisam de algo que não 
saibam, eles ligam para a gente. É uma experiência 
muito boa”, conclui.  

# 13   JUN / 2022
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imites são impostos ao ser humano e em situações que são 
vivenciadas no dia a dia, em que regras são estabelecidas no 
sentido de evitar conflitos.

Vejamos alguns exemplos:

Seu cartão de crédito tem um limite definido pela operadora com 
base em uma análise financeira. Por outro lado, o uso consciente 
do cartão de crédito, com base em seus ganhos x despesas, evita 
implicações financeiras;

Cidades, estados e países são separados territorialmente. É 
comum, por exemplo, encontrarmos placas nas estradas com os 
dizeres: “limite de municípios”. Quando um país, por exemplo, invade o 
espaço territorial do outro pode implicar em conflitos, guerras e busca 
de solução mediante o uso da força;

Os pais devem estabelecer limites para os filhos pequenos, caso 
contrário, se tornam crianças egocêntricas e quando chegam à vida 
adulta têm dificuldades de conviver em harmonia;

A maioria das empresas possui “Plano de Alçadas”, que tem por 
finalidade estabelecer o limite máximo para tomada de decisões por 
parte dos gestores quanto aos processos de pagamentos de despesas 
e investimentos;

Quem na vida nunca ouviu a frase: “você já está passando dos 
limites”. Paciência tem limites! Cada pessoa tem o seu próprio 
limite. Algumas “estouram” por pouco, enquanto outras suportam 

provocações ao extremo até esboçarem uma reação;

O corpo humano tem limites: suporta frio, peso, calor, desidratação... 
até um certo limite, sem considerar que o limite de cada pessoa 
vai mudando com o tempo em função do processo natural de 
envelhecimento;

Imagine uma empresa sem um departamento de crédito, onde 
fosse possível ao setor de vendas não se preocupar com o limite de 
crédito de cada cliente? Risco alto de inadimplência;

Cada automóvel, a depender do modelo e potência do motor, tem 
um limite máximo de velocidade que pode atingir, entretanto, as regras 
de trânsito estabelecem limites de velocidade que se ultrapassados 
podem implicar em multas e acidentes;

Será mesmo que tudo tem limites? Há controvérsias!

Há uma estação onde o trem tem que parar
Eu tô na contramão (te esperando pra voltar)

Pra poder seguir sem limites pra sonhar
Pois é só assim que se pode encontrar o amor

Sem limite pra sonhar.
 Fábio Jr.

Cada ser humano carrega algumas verdades absolutas, crenças 

TUDO TEM LIMITES! SERÁ?

ARTIGO

Comportamento por: Valtermário Rodrigues*
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limitantes, resultado de experiências e estímulos criados ao longo da 
vida. Assim, barreiras são estabelecidas a todo momento, causando 
impactos, seja na vida profissional ou pessoal, quer sejam nas 
relações afetivas, religiosas, na educação, enfim...

Por outro lado, pessoas sonhadoras e empreendedoras carregam 
em seu DNA uma garra, entusiasmo, determinação, visão de futuro, 
persistência e uma grande força de vontade em conquistar seus 
sonhos e objetivos: “o céu é o limite”.

Após ouvir de um colega de trabalho: “você não tem capacidade para 
levar esse projeto adiante”, serviu de estímulo para um jovem arquiteto 
se superar e desenvolver um projeto inovador e reconhecidamente de 
sucesso, afinal, limites estão dentro de cada ser humano. A motivação 
é intrínseca (de dentro para fora). Não se deve permitir, portanto, que 
determinem qual são os nossos limites. 

Da mesma forma, não deve permitir que nos imponham algo que 
esteja acima dos nossos limites. “Saber dizer não” e impor limites é 
uma arte. 

Todo mundo ama um dia
Todo mundo chora

Um dia a gente chega
E no outro vai embora

Cada um de nós compõe a sua história
E cada ser em si carrega o dom de ser capaz

De ser feliz.
 Almir Sater / Renato Teixeira

Viver é algo maravilhoso! Um dom que nos é dado por Deus! 
Portanto, há um limite que não está sob nosso controle. Não sabemos 
quanto tempo nos resta de vida. Projetos, sonhos, objetivos... de 
repente podem ser interrompidos como aconteceu recentemente com 
um garoto de 21 anos, cheio de vida, feliz, aparentemente saudável, 
cheio de sonhos e de maneira repentina partiu deixando saudades.

E você, já parou para pensar nos limites que estão sendo impostos, 
seja por você mesmo ou não, que estão o impedindo de conquistar 
seus sonhos?

ComportamentoTUDO TEM LIMITES! SERÁ?

*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”
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 Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou 
recentemente uma pesquisa inédita, a primeira de uma série 
que mostra o perfil das empresas que atuam no setor de 

transporte de cargas. Intitulada “Pesquisa CNT Perfil Empresarial – 
Transporte Rodoviário de Cargas”, ela traz dados sobre frota, idade 
média, manutenção, roubo de cargas, entre outros. Os participantes 
da pesquisa foram empresários de uma base representativa do setor. 

Hoje, atuam no transporte de carga 266 mil empresas, mais de 
847 mil transportadores autônomos e 519 cooperativas. Juntos, eles 
têm uma frota de 2,5 milhões de veículos de transporte de cargas, 
entre veículos automotores e implementos rodoviários. A pesquisa 
constatou que, quando comparado há 15 anos, houve um incremento 
de 70% no número de caminhões. Já a idade média é de 14,32 anos, 
sendo que entre os autônomos é acima de 20 anos e, entre as 
empresas de transporte, de cerca de 10 anos. 

MANUTENÇÃO – Questionadas sobre a manutenção dos 
veículos, 44% das empresas entrevistadas disseram que realizam 
a manutenção da sua frota apenas em oficinas terceirizadas e 
40,5% afirmaram que utilizam tanto as oficinas próprias quanto as 
terceirizadas. Apenas 13,4% realizam a manutenção em oficinas 
próprias. A pesquisa também mostrou as diferenças por portes das 
empresas: 74,1% das grandes empresas utilizam oficinas próprias, 
percentual que cai para 47,6% entre as de médio porte, para 37%, 
nas pequenas empresas e, entre as microempresas, 24,4% utilizam 
oficinas próprias, porém parte delas também utiliza oficinas 
terceirizadas.

RENOVAÇÃO DA FROTA – De maneira geral, a pesquisa mostra que 
50,6% das empresas entrevistadas não têm um programa próprio 
de renovação da frota, mas, considerando as 47,4% que têm, isso 
é uma perspectiva positiva para o setor. E quanto menor o tamanho 

da empresa, menos esse programa está presente. Tanto que 
somente 11,1% das microempresas possuem programa próprio de 
renovação da frota. Entre as de pequeno porte, esse percentual sobe 
para 25,2%, e nas de médio e grande portes, 45,2% e 70,7% delas, 
respectivamente, têm esse programa.

CUSTO – Em média, o custo operacional dos transportadores 
aumenta em cerca de 30,9% por causa das condições insatisfatórias 
do pavimento das rodovias brasileiras. Segundo a Pesquisa CNT de 
Rodovias de 2021, somente 12,4% da malha rodoviária brasileira é 
pavimentada e, mesmo assim, 61,8% da extensão total avaliada foi 
classificada como Regular, Ruim ou Péssima. Entre as rodovias sob 
gestão privada, 74,2% da extensão foi avaliada como Ótima ou Boa, 
por outro, 71,8% da extensão das rodovias geridas pelo poder público 
têm situação inadequada.

GARGALOS – Entre as principais demandas das empresas de 
transporte de carga, na maior delas é por motoristas, 65,1% dos 
entrevistados falaram sobre a carência desses profissionais, 19,2% 
citaram a falta de profissionais para as atividades de mecânicos/
manutenção, gerentes operacionais (15,1%) e profissionais da área 
administrativa (14,4%).

ROUBO DE CARGA – Continua sendo um dos principais entraves para 
a operação do transporte rodoviário de cargas no País. Apesar de uma 
tendência de queda ao longo dos últimos cinco anos, identificada na 
pesquisa, com base em dados do Sinesp, entre janeiro e outubro de 
2021, foram registradas cerca de 11 mil ocorrências, o que mostra 
que o roubo de carga ainda é um grande desafio a ser enfrentado. 

A pesquisa está disponível no portal: 
https://cnt.org.br/agencia-cnt/pesquisa-inedita-da-cnt-retrata-o-
transporte-rodoviario-de-cargas-no-brasil

A

PESQUISA DA CNT 
RETRATA O PERFIL DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS NO PAÍS

ESTUDO





38 | BALCÃO AUTOMOTIVO

Balcão dos

Pesados
& Comerciais

IMPLEMENTOS 
ALCANÇAM EM 

MAIO SEU MELHOR 
RESULTADO DE 2022

TEXTO: REDAÇÃO | FOTO(S): DIVULGAÇÃO

No entanto, vendas no 
acumulado do período 
seguem de perto os 
caminhões e também 
anotam queda
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Com exatas 13.965 unidades emplacadas 
e alta de 14,1% sobre abril, o setor de 

implementos rodoviários alcançou em maio seu 
maior volume de 2022. Isso é consequência das 
vendas de caminhões (que também alcançaram 
seu melhor resultado anual) e dos 22 dias úteis de 
maio. A média diária de vendas teve um pequeno 
recuo em relação a abril, mas se manteve acima de 
630 unidades. 

Nestes cinco meses, o total entregue somou 
61,9 mil implementos, resultando em ligeira 
queda de 1% na comparação com iguais meses do 
ano passado, da mesma forma como os caminhões. 
Os números foram divulgados pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários (Anfir).

Graneleiras
No acumulado do ano, a retração vem sendo 

puxada desde o início de 2022 pela divisão de 
reboques e semirreboques. As 33,3 mil unidades 
entregues até maio indicam recuo de 9,4% em 
relação a iguais meses de 2021. A análise por 
modelo mostra que o emplacamento de carretas 
graneleiras caiu 30,5% ao somar pouco mais de 
5 mil unidades, ante 7,3 mil de janeiro a maio do 
ano passado.

Utilizados por toda a indústria e também 
comércio eletrônico, a entrega de baús para carga 
geral baixou 51,8% (de 4,4 mil para 2,1 mil 
unidades) e nos baús lonados essa retração foi de 
21,8% (de 2,9 mil para 2,3 mil).

Os canavieiros, como contraponto aos 

implementos para grãos, anotaram alta de 36,7% 
(de 1,1 mil para 1,5 mil). E as carretas para 
transporte de toras sustentam alta superior a 
150% (de 671 para 1,7 mil).

A queda na venda de reboques e semirreboques, 
vale ressaltar, foi forçada pela retração na entrega 
de caminhões pesados (com capacidade de tração 
superior a 45 toneladas). A produção desses 
modelos foi bastante comprometida nestes cinco 
meses por falta de componentes eletrônicos, 
pneus e outros itens.

Carrocerias
Montados sobre o chassi dos caminhões, os 

implementos menores somaram de janeiro a 
maio 28,6 mil unidades, o que indica alta de 
11%. Este crescimento continua sendo ajudado 
pela construção civil: somente de implementos 
basculantes foram entregues 4,1 mil unidades, 
alta de 59,3% sobre iguais meses do ano passado. 
Os tanques também tiveram alta expressiva de 
30% (passando de 1,5 mil para 2,1 mil).

Segundo semestre
Conjecturando, a Anfir acredita que os frotistas 

tendem a antecipar para o segundo semestre 
de 2022 as aquisições de caminhões que eles só 
fariam em 2023. O motivo é escapar de reajustes 
de preços. Isso porque, a partir de janeiro do ano 
que vem entra em vigor a legislação de emissões 
Proconve P8 (ou Euro 6), que vai elevar o preço 
final dos veículos.

ANFIR - Associação Nacional 
Fabricantes de Implementos 
Rodoviários

Nestes cinco 
meses, o total 
entregue somou 

61,9 mil 
implementos
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A quarta etapa da temporada 2022 da Copa Truck foi marcada por 
celebrações. A competição completou cinco anos e voltou às origens: 
a etapa inaugural em 2017 foi realizada no Autódromo Internacional 
de Goiânia, destino do fim de semana de 4 e 5 de junho. A VWCO é 
representada no campeonato pela equipe R9 Competições, dos pilotos 
Paulo Salustiano, Debora Rodrigues, José Augusto Dias, Danilo Alamini 
e Beto Monteiro – bicampeão. 

EM ALTA VELOCIDADE: COPA TRUCK 
COMPLETA CINCO ANOS E CAMINHÕES 
VOLKSWAGEN SÃO DESTAQUE

MERITOR BRASIL ALCANÇA 
MAIS UMA META DE 
SUSTENTABILIDADE

A JOST Brasil inaugurou em 1º de 
junho uma nova unidade fabril na 
cidade de Campinas (SP). Com mais 
de 3,5 mil metros quadrados de área, o parque industrial recebeu cerca de R$ 11 milhões 
em investimentos para expansão da capacidade da empresa e o desenvolvimento de novos 
produtos. Com este movimento, a JOST Brasil busca ampliar o portfólio de atuação, investindo 
em componentes para ônibus, além de peças para caminhões e implementos. 

A Meritor Brasil cumpre mais uma meta de 
sustentabilidade com sucesso. A líder na fabricação 
de eixos e sistemas de drivetrain aderiu ao programa 
aterro zero e passou a realizar o descarte de 100% 
de seus resíduos industriais e sanitários de forma 
controlada, eliminando a disposição em aterros 
sanitários. Atualmente 100% dos resíduos comuns 
e de todo seu processo produtivo são reciclados e/ 
ou reutilizados. 

A Volare, marca pertencente à Marcopolo, registrou 
crescimento nos negócios na região metropolitana 
e litoral de São Paulo no primeiro trimestre deste 
ano em relação ao mesmo período do ano anterior. 
A fabricante entregou 45 unidades contra 25 
veículos em 2021. O desempenho recorde teve 
como principais destaques o fornecimento para 
importantes operadores do segmento de fretamento 
e para licitações.

VOLARE CRESCE NA REGIÃO DA 
GRANDE SÃO PAULO

JOST BRASIL INAUGURA NOVA OPERAÇÃO 
EM CAMPINAS

Texto: Redação | Foto(s): Divulgação

A ZF tem em seu portfólio de sistemas de transmissão os 
mais consagrados produtos globais voltados ao setor de 
veículos comerciais, que se dividem entre os sistemas de 
transmissões convencionais, tecnologias de mobilidade 
elétrica e eixos. A oferta de tecnologias para mobilidade 
é uma das mais abrangentes do mundo e está disponível 
para todos os mercados, inclusive no Brasil, de acordo 
com as necessidades de cada cliente. 

TECNOLOGIAS DE DRIVELINE 
DA ZF ESTÃO ENTRE AS MAIS 
AVANÇADAS DO MUNDO PARA 
O SETOR DE TRANSPORTES 
RODOVIÁRIO DE CARGA E 
PASSAGEIROS
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Lançado em 2021, 
o Cummins Water 
Works (CWW) estende 
o compromisso em 
garantir a disponibilidade 
e o gerenciamento 
sustentável da água 
nas comunidades onde 
está presente. O Brasil está entre os países prioritários e o 
programa avança por meio de parcerias estratégicas, que 
têm permitido acelerar iniciativas como o Fundo de Água de 
São Paulo, que impactarão direta e indiretamente mais de 16 
milhões de pessoas até 2030. 

CUMMINS WATER WORKS PREVÊ 
IMPACTAR MAIS DE 16 MILHÕES DE 
PESSOAS NO BRASIL ATÉ 2030

A Ford esteve presente na TranspoSul, maior feira de transporte e logística da região Sul, de 13 a 
16 de junho, em Porto Alegre (RS), com a exibição da Transit, a van mais avançada do segmento, 

trazendo soluções completas de vendas e 
pós-vendas para aumentar a produtividade 
dos clientes. Os visitantes puderam dirigir 
as versões minibus e furgão da Transit na 
área reservada para test-drive através de 
agendamento online.

FORD EXIBE A TRANSIT E PROMOVE TEST-DRIVE NA 
TRANSPOSUL 2022

A Marcopolo acaba 
de fornecer 42 novos 
ônibus urbanos Torino 
MD para a operadora 
Princesa do Norte, de 
Mogi das Cruzes (SP). 
Os veículos contam 
com chassi Mercedes-
Benz OF-1519 e OF-1721 Euro 5. “O Marcopolo Torino é o 
modelo urbano de maior sucesso da marca e possui forte imagem 
de robustez, eficiência e excelente relação custo/benefício”, 
comentou Alexandre Romano, gestor de negócios das regiões 
Sudeste-Nordeste da Marcopolo.

A FPT Industrial participa da TranspoSul 2022 
estreitando o seu relacionamento com o transportador 
brasileiro. A empresa esteve na maior feira e congresso 
de transporte e logística da região sul do Brasil 
expondo o motor FPT Cursor 9, que equipa o IVECO Hi-
Road 4x2, no estande da IVECO. Na 22ª edição, agora 
na capital gaúcha, a TranspoSul apresentou, em quatro 
dias, as novidades tecnológicas do setor, promovendo 
aperfeiçoamento e inovação. 

PARCEIRA DOS 
TRANSPORTADORES, FPT 
INDUSTRIAL ESTEVE NA 
TRANSPOSUL 2022

MARCOPOLO AMPLIA PARTICIPAÇÃO NO 
SEGMENTO URBANO DE SÃO PAULO 

As Empresas Randon estiveram presentes na 
22ª TranspoSul, em Porto Alegre (RS). Unindo 
tecnologia e versatilidade para o transporte de 
carga, o novo semirreboque Sider foi o destaque 
da Randon Implementos no evento. Com maior 
capacidade volumétrica, o novo Sider oferece 
ainda mais flexibilidade para a operação em 
campo, conforme destaca o gerente de Marketing 
da Randon Implementos, Claude Padilha.  

EMPRESAS RANDON 
APRESENTAM PRODUTOS E 
SOLUÇÕES PARA O TRANSPORTE 
NA 22ª TRANSPOSUL
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COMUNICAÇÃO Por: Redação  | Foto(s): Divulgação

C

EM PAUTA, OS 
MAIS DIFERENTES 
CANAIS UTILIZADOS 
E A PREFERÊNCIA
 DO CLIENTE 

ada vez mais, os clientes querem diferentes canais para se 
comunicarem com as marcas e não dispensam a interação 
humana, conforme identificado no Relatório Global de 

Engajamento de Mensagens de 2022 do Twilio SendGrid, que teve 
a participação de 4.800 entrevistados de vários países, incluindo o 
Brasil. Raul Rincon, vice-presidente sênior LATAM da Twilio, comenta 
os resultados do relatório, começando pela preferência pelos canais.

“Seguindo a tendência apresentada no relatório, o e-mail é o 
método de comunicação preferido dos consumidores. No resto do 
mundo, essa preferência é seguida pelo SMS. No Brasil, esse não é 
um método popular, em parte pela quantidade de golpes e vírus que 
chegam às pessoas por esse canal e também porque aqui se paga 
para mandar SMS, algo que ajudou a popularizar o WhatsApp como 
ferramenta de comunicação”, compara. 

O relatório também identificou que rapidez na resposta é primordial 
para um bom atendimento. Classificando o “tempo de resposta 
rápido”, quase metade dos entrevistados espera que as marcas 
respondam em menos de 4 horas e 12% querem uma resposta em 
15 minutos. E colaboradores bem preparados. 

“De preferência, a empresa deve ter meios de 
oferecer ao colaborador o acesso ao histórico 
do cliente, permitindo que as conversas sempre 
continuem de onde pararam, sem demandar por 
novas interações iniciais. Seguindo esse raciocínio, 
também é válido treinar o colaborador para ser 
claro, polido e eficiente em sua comunicação”, 
afirma Rincon. 

Segundo ele, isso evita que haja problemas no 
caso de o atendimento ser continuado por um 
colaborador diferente e também ajuda a lidar com 
uma eventual insatisfação do cliente. “A percepção 
do cliente é de que a conversa com ele é única e 
segue do ponto em que parou, mesmo que para o 
colaborador ela seja uma novidade”. 

DICAS DE COMUNICAÇÃO

As mensagens comerciais são a maneira com que as marcas 
iniciam e respondem aos clientes por meio de vários canais. Elas 
permitem uma comunicação bilateral sem enxurradas de mensagens 
com propagandas, por exemplo. Esses canais podem ser diversos, 
do webchat ao WhatsApp, e elas atendem o cliente pela plataforma 
com a qual eles mais se sentem à vontade. 

Para essas mensagens, uma dica importante de Rincon é focar 
em seu cliente. “Ele é o centro do seu negócio. É ao redor dele 
que gira o negócio, pois ele tem o controle de gastar seu dinheiro 
com a sua empresa ou não”. Outra dica é fornecer meios de prover 
engajamento. “Isso demanda diversas coisas, como transformação 
digital, plataformas de engajamento do cliente que possam atender 
em massa sem perder a personalização, treinamento de uma cultura 
de atendimento centrada no cliente, campanhas de interação com o 
consumidor, entre outras atividades de relacionamento”. 

Rincon destaca também em focar em obter e cultivar dados 
primários de seus clientes e informa que quanto à periodicidade da 
comunicação, ela vai variar de negócio para negócio, assim como de 

ação para ação. “Uma promoção pode ser enviada 
em uma base semanal, por exemplo, mas um 
atendimento para solucionar um problema precisa 
ser imediato. As relações que visam solucionar 
problemas precisam ser rápidas, eficientes e de 
pronto atendimento”. 

Já as campanhas de comunicação, diz ele, 
“precisam ir ao ritmo de cada escopo de cliente e isso 
demanda uma análise de dados primários, como 
em uma pesquisa de satisfação em que se entenda 
bem o perfil do seu consumidor”. E, ao contrário de 
uma chamada telefônica, as mensagens comerciais 
permitem enviar textos, fotos e vídeos, bem como 
as campanhas. 

Seja qual for, ele quer respostas rápidas e forneça meios de 
prover engajamento 

Raul Rincon, 
vice-presidente sênior 

LATAM da Twilio



Mais informações, consulte nossa equipe de vendas: 
comercial@jornalbalcaoautomotivo.com.br
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A expectativa de Enilson Sales, presidente da FENAUTO, é 
que neste ano não será diferente

m entrevista exclusiva ao Balcão 
Automotivo, Enilson Sales, 
presidente da FENAUTO, comenta 

os movimentos do mercado de veículos 
usados e seminovos, “há 15 anos, ele vem 
crescendo surpreendentemente, ano após 
ano. Isso é muito bom, espero que a gente 
não perca o passo neste ano”, ressalta. 
Neste ano, as vendas acumuladas no 
quadrimestre somaram 3.706.064 veículos, 
resultado 21,2% inferior ao mesmo período 
de 2021 (4.705.647). Porém, em abril, em 
relação ao mês anterior, a média diária 
de vendas foi de 5,6%, com um total de 
939.182 unidades comercializadas.

“Comecei o ano super feliz e animado, 
mas passei janeiro e fevereiro super triste, 

porque os números estavam abaixo. Agora, 
acho que podemos olhar e dizer que é 
possível fecharmos 2022 com os números 
do ano passado, que foram resultados 
excelentes. Mesmo com a inflação alta, 
guerra, combustíveis em alta, câmbio que 
não cai e com um evento master, que é a 
eleição presidencial, ainda temos essa 
chance”, afirma. 

Olhando para trás, Sales ilustra que, 
em 2019, a média diária de veículos 
comercializados por dia útil foi de 57.223 
veículos, no ano seguinte, 50.679 e, em 
2021, 59.710, representando uma variação 
foi positiva de 17,82%. “O primeiro ponto 
de crescimento no ano passado é que em 
2020, nós tivemos praticamente três meses 

de comércio parado, isso obviamente para 
recuperar, por mais que o final de 2020 
tenha sido muito bom a recuperação não 
deu para cobrir o gap que ficou entre os 
finais de março e junho”. 

Outra questão bastante relevante foi 
a falta de componentes eletrônicos. “Ela 
começou a afetar o mercado a partir do 
segundo semestre de 2020 e se estendeu 
por todo o ano passado, só agora, eles 
começam a chegar aos estoques das 
montadoras, não no volume necessário para 
que eles se recomponham, mas começa 
a ter uma certa normalização. A falta de 
componentes eletrônicos para compor a 
montagem de carros afetou, basicamente, 
o mercado de 2021”.

E

EM 15 ANOS, O MERCADO DE 
VEÍCULOS USADOS E SEMINOVOS 
CRESCE ANO APÓS ANO 
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REFLEXO NOS PREÇOS

Com a falta de veículos 0 KM, o preço 
dos usados e seminovos aumentou. “Muita 
gente de frota, de locadora, motoristas de 
táxi e de UBER têm que trocar seus veículos 
com certa frequência, pois eles começam a 
ficar obsoletos e a quebrar mais e cada vez 
que isso acontece a manutenção vai ficando 
mais cara. Na necessidade, pagaram mais 
caro para trocar pelo seminovo”, diz. 

Mesmo gradualmente começando a 
melhorar a entrega dos componentes 
eletrônicos, Sales frisa que a indústria 
não se recompõe na velocidade que 
gostaríamos e que, no segmento de usados 
e seminovos, abril deste ano demonstra que 
o mercado está normal. “Com as oscilações 
mercadológicas naturais, como a falta de 
um produto, o autoconsolo de outro, as 
coisas começam a ficar um pouco mais 
normalizadas”, afirma. 

Ainda sobre o resultado deste ano, Sales 
diz que ele estava dentro do esperado. “A 
partir de outubro e novembro de 2021, nós 
já estávamos sentindo uma desaceleração, 
basicamente, pelos preços mais caros dos 
veículos. Mas, imaginávamos que essa 
desaceleração seria um pouco menos 
dramática. Nos dois primeiros meses deste 
ano houve uma desaceleração muito forte, 
somente em janeiro, foram 32% menos 
negócios realizados do que em janeiro de 
2021. Em fevereiro, ficou praticamente no 
zero a zero, em março cresceu um pouco e, 
em abril, 5,6% em relação ao mês anterior”.

Nesta conta, que considera os dias 
úteis dos meses, o executivo comenta 
que feriados prolongados impactam 
diretamente. “Se comparar de abril a 
março deste ano com o mesmo período de 
2021, nós tivemos 13% menos de vendas, 
isso porque a Semana Santa e o Carnaval 
deslocam nos anos e quando invadem 
um mês, ele é ruim. Mas, basicamente, 
podemos dizer que normalizando essa 
curva, tratando de dias úteis, crescemos 
5,5% em abril em relação a março”.

Para finalizar, Sales expõe o quanto o 
segmento automotivo é importante para o 
País. “Ele movimenta a cadeia de transporte, 
que é fundamentalmente por rodas, pois não 
temos uma malha fluvial e nem ferroviária 
adequadas para o tamanho do Brasil. E 
movimenta toda a parte de logística do País, 
contribui muito no escoamento de safra e 
na própria revitalização da economia, pois 
se o segmento está bem e tem uma boa 
remuneração, o dinheiro circula”. 




