
Desde a pandemia, a 
indústria de autopeças 
tem sofrido com o 
desabastecimento de 
peças, principalmente 
de semicondutores. No 
entanto, a expectativa 
é de crescimento no 
setor para 2022.
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Como dizem, vender é uma 
arte, e um bom vendedor 

conhece bem todas as etapas

PRODUÇÃO DE CAMINHÕES

Feira realizada em Fortaleza 
se consolida mais ainda como 

uma das principais do setor

AUTOP BATE RECORDES

Com 12,7 mil caminhões 
fabricados em julho, recuo perto 

de 5% na comparação a junho 
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AFTERMARKET AUTOMOTIVO 
DRIBLA A FALTA DE ALGUNS 
COMPONENTES E INSUMOS 
E SE PREPARA PARA CRESCER
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Acho que todos concordam que o 
abastecimento de componentes e insumos 
está melhor do que nos anos de 2020 
e 2021, mas ainda faltam alguns itens, 
principalmente semicondutores, que 
impactam diretamente a produção de veículos 
novos. Na nossa reportagem de capa, 
repercutimos com importantes consultores 
do setor que a expectativa é que a situação 
melhore e se normalize no próximo ano. 
 
Para o consultor de vendas e palestrante, 
William Caldas, seis etapas compõem a 
venda consultiva (box). Na loja física, mesmo 
que vazia, isso não é um empecilho para a 
venda. “A base de dados que a loja tem dos 
clientes é um verdadeiro tesouro, muitas 
vezes esquecido pela organização. Estamos 
falando de clientes ativos e clientes inativos. 
Para os ativos, pode-se criar um canal de 
comunicação via WhatsApp, por exemplo”. 
 
No dia 15 de agosto, a Fiesp sediou a 13ª edição 
do Prêmio Sindirepa-SP “Melhores do Ano”. 
Com as presenças da diretoria do Sindirepa-SP, 
dos presidentes Cláudio Sahad, do Sindipeças e 
Abipeças, Rodrigo Carneiro, da ANDAP, e Heber 
Carvalho, do Sincopeças-SP, os convidados e 
os representantes das fábricas acompanharam 
o anúncio dos vencedores em 15 categorias, 

divididas em ouro, prata e bronze, eleitos por 
364 reparadores associados ao Sindirepa-SP. 
 
Depois de quatro anos suspensa por causa da 
pandemia, a Autop, Feira Nacional de Autopeças, 
Motopeças, Acessórios, Equipamentos e 
Serviços, no Centro de Eventos do Ceará, 
voltou com força total. “Foi a melhor Autop de 
todas”, comemora Ranieri Leitão, presidente 
do Sincopeças / Assopeças / Assomotos do 
Ceará - SSA/CE. E os números comprovam. 
Nesta 17ª edição, realizada entre os dias 17 
e 20 de agosto, foram quase 33 mil visitantes.  
 
As montadoras no País fabricaram em julho 
12,7 mil caminhões, recuo próximo a 5% 
na comparação com o mês anterior. No 
acumulado do ano foram fabricadas 84,5 
mil unidades, 5,6% a menos que em iguais 
meses do ano passado. Os números foram 
divulgados no começo do mês pela Anfavea. 
“A queda em julho ocorreu por causa da 
paralisação de uma das fábricas”, recorda o 
vice-presidente da Anfavea, Gustavo Bonini. 
 
Até mais!!!

OS IMPACTOS DA FALTA (AINDA) DE ALGUNS COMPONENTES 
E INSUMOS NA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS, NA REPOSIÇÃO E 
NA IDADE MÉDIA DA FROTA
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FIQUEPORDENTRO P O R :  R E D AÇ ÃO   |   F OT O ( S ) :  D I V U LG AÇ ÃO 

IQA LANÇA ESTRATÉGIA DE 
DIVERSIDADE & INCLUSÃO
O IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) fez o lançamento de sua 
estratégia de Diversidade & Inclusão. O projeto tem o foco em garantir 
política de gestão de pessoas mais inclusiva na entidade e ações para 
conscientizar os seus colaboradores e fornecedores. É mais um passo 
para alinhar as diretrizes definidas em dezembro de 2019, quando foi 
estabelecida em reunião com representantes de toda a organização a 
visão da entidade para a década 2020-2030. 

A Cofap lançou seis códigos de bandejas de suspensão neste ano, para 
Chevrolet Cruze (11/...) e Onix (20/...), Renault Duster (11/...) e Braço 
Transversal para Jeep Renegade. Também conhecido como braço oscilante, 
esse componente integra o sistema de suspensão dos veículos e trabalha 
em conjunto com as molas helicoidais e amortecedores, ligando a roda ao 
chassi do veículo.

BANDEJAS COFAP: CATÁLOGO 
COMPLETO E QUALIDADE 
DIFERENCIADA SE DESTACAM NO 
MERCADO

Lançamentos Sampel: buchas, suporte do amortecedor, limitador de torção, bucha 
do eixo, suporte do câmbio e kit amortecedor com rolamento que atendem a 
diversos modelos. Confira nos catálogos online e eletrônico da empresa em www.
catalogosampel.com.br.  Ainda: o gerente Comercial, Alírio de Almeida, explica em 
vídeo os detalhes da expansão da Sampel no mercado de autopeças. Acesse o 
canal do YouTube da empresa e assista.

A Corteco, marca do Grupo Freudenberg, é uma das parceiras do 
programa de fidelidade eXtra, criado pela Bosch, para beneficiar os 
donos de oficinas mecânicas. Com a iniciativa, é possível acumular 
pontos toda vez que realizarem a compra de produtos das marcas 
integrantes do programa. O cadastro no programa é fácil e gratuito, 
basta acessar: https://www.programa-extra.com.br/ e cadastrar a 
oficina mecânica.

CORTECO É PARCEIRA DO PROGRAMA 
DE FIDELIDADE EXTRA

FRAS-LE AMPLIA 
PORTFÓLIO DE 
PASTILHAS E 
SAPATAS DE 
FREIO PARA A 
REPOSIÇÃO

A Fras-le anuncia a ampliação de seu portfólio para a reposição com o 
lançamento de pastilhas de freio e sapatas para modelos de veículos da 
Ford e Chevrolet. Com as novidades, a marca expande a sua cobertura 
da frota circulante, levando para o aftermarket a mesma qualidade 
destinada a montadoras. Na vanguarda do segmento de fricção, a 
Fras-le disponibiliza componentes para a reposição desenvolvidos com 
materiais de alta resistência e tecnologia.

EM CONSTANTE EVOLUÇÃO, O 
PORTFÓLIO DA SAMPEL RECEBE NOVOS 
ITENS NA LINHA DE SUSPENSÃO
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COBREQ PATROCINA PROJETO 
DO SEBRAE-SP PARA MULHERES 
DE OFICINA

SCHAEFFLER APRESENTA SOLUÇÕES 
DE REPAROS E SERVIÇOS PARA HOJE, 
AMANHÃ E PARA O FUTURO

A Schaeffler apresentará na Automechanika Frankfurt, de 13 a 17 de setembro 
de 2022, seu portfólio completo de soluções de reparo atuais e futuras para 
motores a combustão e veículos híbridos e elétricos. “Seu negócio é nosso 
foco” é o slogan da presença da Schaeffler na feira da divisão de negócio 
Aftermarket Automotivo. A empresa estará apresentando muitos produtos 
novos de suas marcas de produtos LuK, INA e FAG em seus estandes.

CONJUNTO DE EMBREAGEM SACHS 
PARA VEÍCULOS LEVES DA FIAT AMPLIA 
COBERTURA DA ZF AFTERMARKET NO 
MERCADO DE LEVES

Com mais de 18 anos de experiência no mercado de reposição automotiva, 
Jane de Castro começou há pouco a escrever mais um capítulo da 
sua trajetória profissional. Seu novo desafio é o setor de Lâmpadas. “É 
um processo desafiador, que estou imensamente motivada! A Excelite 
Lâmpadas Automotivas pertence ao grupo LEMCA ILUMINAÇÃO, referência 
no mercado de iluminação há 33 anos e está presente nos principais players 
da reposição”, diz.

JANE DE CASTRO 
ASSUME A 
GERÊNCIA 
COMERCIAL 
DA EXCELITE 
LÂMPADAS 
AUTOMOTIVAS

A ZF Aftermarket, com a sua marca SACHS, introduziu no mercado de 
reposição o conjunto de embreagem para as aplicações FIAT. O conjunto 
vem com platô e disco, para serem aplicados nos modelos BRAVO 1.8L 
16V, GRAND SIENA 1.6L 16V, IDEA 1.6L 16V, IDEA 1.8L 16V, LINEA 1.8L 
16V, PUNTO 1.6L 16V e PUNTO 1.8L 16V, a partir de 2010, e no modelo 
LINEA 1.9L 16V FLEX, com fabricação entre 2008 e 2010, de acordo com 
o comunicado de lançamento.

A Cobreq patrocina o 
projeto “Mulheres na 
Reparação”, promovido 
pelo Sebrae-SP, através 
da regional Capital 
Oeste, idealizado e organizado pela Roberta Sodré, consultora 
especializada na reparação automotiva. “Sentíamos que faltava um 
apoio a essas mulheres que desempenham um importante papel na 
cadeia automotiva. Muitas delas é que ajudam a manter a oficina 
funcionando, movimentando e contribuindo para o desenvolvimento 
do setor”, explica.

NAKATA DISPONIBILIZA MAIS DE 250 
ITENS DE LINHA DE PRODUTOS PARA 
VEÍCULOS HONDA
A Nakata, fabricante de componentes para o sistema de suspensão no 
mercado de reposição, possui mais de 250 componentes de suspensão, 
direção, freios e transmissão no portfólio, garantindo ampla cobertura para 
os veículos leves da Honda. Há itens para os modelos Accord, City, CR-V, 
Civic, Fit e HR-V, entre outras aplicações. Para pesquisar e consultar os 
itens referentes às aplicações para veículos Honda, acesse: https://www.
nakata.com.br/newsletter/2022/07_julho/tudo_que_temos_para_honda/
tabela_honda.pdf
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FIQUEPORDENTRO LEIA ESTAS E OUTRAS NOTAS NO PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO.COM

COM MAIS DE 20 ANOS NO 
MERCADO, A TAKAO É HOJE UMA 
DAS MAIORES EMPRESAS DE PEÇAS 
DE REPOSIÇÃO NO BRASIL
O ano era 2000, numa pequena sala dentro de uma retífica de motores na 
Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, e o espírito empreendedor era da 
microempresária Fátima Soares, nascia nesse contexto o que é hoje uma 
das maiores fornecedoras de autopeças do Brasil, que está presente em 
16 estados, com 20 Centros de Distribuição Regionais, além de contar com 
Centro de Distribuição Nacional que ocupa uma área de 18 mil m² no Espírito 
Santo, a Takao.

DANA REAPRESENTA O OPALA 
DO RECORDE BRASILEIRO DE 
VELOCIDADE NA COPA TRUCK EM 
INTERLAGOS

No domingo, dia 21/08, aconteceu a 6ª etapa da Copa Truck 2022, na 
cidade de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A Dana é uma das 
patrocinadoras desta que é a única competição brasileira de pesos 
pesados, e foi responsável por uma abertura épica no evento: nada menos 
do que a réplica do carro que quebrou o recorde brasileiro de velocidade 
30 anos atrás, pilotado pelo ícone do automobilismo brasileiro Fabio 
Sotto Mayor, em 1991.

FREMAX LANÇA DISCOS DE 
FREIO PARA VEÍCULOS DE 
VÁRIAS MARCAS

A nova campanha institucional da Hipper Freios segue na linha do bom humor 
para falar da segurança proporcionada por sua tecnologia, ao trazer como 
personagens os bonecos de crash test. A campanha é composta por quatro 
filmes e peças de mídia digital, com foco na exclusiva tecnologia Hipper 
Grinding, que com sua retífica cruzada facilita o tempo de pré-assentamento 
dos freios, além de ter padrão original de montadora e atendimento das 
exigências mundiais.

A Fremax, fabricante nacional de componentes para freios e autopeças 
premium, amplia a sua cobertura da frota com o lançamento de discos 
de freio dos tipos ventilado e sólido para os principais modelos das 
montadoras BMW, Ford, Land Rover, Mitsubishi, Mercedes-Benz e Peugeot. 
Os componentes, que também equipam os originais, já estão disponíveis 
para a reposição em todo o País.

A Bridgestone, 
patrocinadora oficial da 
CONMEBOL Libertadores, 
lançou a segunda edição 
da campanha “Camarote 
Bridgestone”. A promoção 
levará cinco consumidores 
com acompanhantes para assistir à final da CONMEBOL Libertadores, 
no Equador, em 29 de outubro. Os vencedores da promoção 
terão direito a viagens com acompanhante, incluindo passagem, 
hospedagem, city tour e um par de ingressos para a partida final.  
Visite www.bridgestone.com.br para mais informações.

PROMOÇÃO CAMAROTE BRIDGESTONE 
RETORNA E LEVARÁ CONSUMIDORES 
PARA A FINAL DA CONMEBOL 
LIBERTADORES 2022 NO EQUADOR

BONECOS DE CRASH TEST 
PROTAGONIZAM COM BOM HUMOR 
NOVA CAMPANHA DA HIPPER FREIOS
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OS DIFERENTES IMPACTOS DA 
FALTA (AINDA) DE ALGUNS 
COMPONENTES E INSUMOS

      Na produção de veículos, no setor       Na produção de veículos, no setor 
de reposição e na idade média da frotade reposição e na idade média da frota

CAPA
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 abastecimento de componentes 
e insumos está melhor do que 
nos anos de 2020 e 2021, ainda 
faltam alguns itens, principalmente 

semicondutores, que impactam diretamente 
a produção de veículos novos. A expectativa 
é que a situação melhore e se normalize no 
próximo ano. 

“Desde o início deste ano, a gente vem 
apontando que neste segundo semestre 
nós teríamos uma melhora significativa 
e que, em 2023, no primeiro semestre, 
estaríamos próximos à regularização e, no 
segundo semestre, normalizado. Isso vem 
acontecendo, se comprovando nas vendas 
e, principalmente, na produção de veículos”, 
afirmou o presidente da Anfavea, Márcio 
Lima Leite.

No acumulado do ano até julho em relação 
ao mesmo período de 2021, a produção de 
Autoveículos (todas as categorias) teve 
uma queda de 12%, de 1.250 para 1.100 
unidades. Comparando somente julho com o 
mês anterior, houve um crescimento de 7,5%, 
passando de 204 mil unidades para 219 mil. 
“É um número muito expressivo e que vem 
sendo comemorado pelo setor”, disse Leite. 
Quando comparado com julho de 2021, o 
crescimento foi de 33%.

Neste ano, cresceu consideravelmente 
a participação das vendas de veículos à 
vista, representando 80% do total, em 2021, 
participação era de 35%. “Não é um aumento 
das vendas à vista, poderia ser se fosse uma 
questão positiva, mas é uma comparação 
em percentual. Na medida em que as vendas 
a prazo caem, as vendas à vista começam a 
ter um percentual maior”, esclareceu.

 

Como o setor depende muito do crédito 
ao consumidor para as vendas financiadas, 
a bandeira da Anfavea é a redução do IOF. 
“Nas operações de vendas no varejo, ao 
adquirir um automóvel, o consumidor acaba 
pagando praticamente três vezes o IOF: no 
momento de venda da montadora para a 
concessionária, na venda da concessionária 
ao consumidor e na contratação do seguro. 
O custo tributário do IOF nesta operação, 
acumulado com a alta de juros, acaba 
tendo um impacto negativo na concessão 
do crédito”.

LICENCIAMENTOS

Em janeiro, as projeções da Fenabrave 
apontavam para um aumento de 5,3% 
no número de veículos licenciados neste 
ano, chegando a 3.544.002 unidades, 
considerando todas as categorias. Em julho, 
houve uma revisão para 3.551.618. Com 
isso, o crescimento previsto para este ano 
será de 0% para automóveis e comerciais 
leves, de 0,3% para caminhões e ônibus, 
enquanto para motocicletas o percentual é 
acima de 16% (ver ilustração). 

“Se nós fizermos o mesmo número de 
2021, será uma vitória para nós”, disse 
o presidente da entidade, José Maurício 
Andreta Jr., acrescentando que hoje, 
entre montadoras e concessionárias, 
há 500 mil veículos a serem entregues, 

e que se chegarem as peças para a 
montagem dos veículos que estão 
incompletos nas montadoras, mais 
carros irão para o mercado.

Ele comentou que em tempos de 
normalidade, a montadora sabia quando 
iam chegar os contêineres com peças e 
componentes, ela fazia a sua programação 
e a linha de produção trabalha imputada 
pelos concessionários. “Hoje, ela monta 
o que consegue. Falta chip e um pouco de 
tudo. Isso complicou toda a logística de 
montagem, o que leva a ter falta de peças 
para a produção e, consequentemente, para 
o estoque da concessionária”.

Historicamente, disse Andreta, o segundo 
semestre é melhor que o primeiro, com vendas 
superiores entre 10% e 13%. E há pontos a 

CAPA

O

“Neste ano, ocorreram mais paradas de montadoras 
por causa da falta de componentes importados e 

matérias-primas. Mas a expectativa é que o equilíbrio se 
restabeleça ao longo do segundo semestre e do próximo 
ano. Mas, as fabricantes nacionais de autopeças foram 

resilientes e atenderam integralmente programações de 
entregas para seus clientes”. 

 
Cláudio Sahad, presidente do Sindipeças e da Abipeças

IMPACTOS DA FALTA DE COMPONENTES E INSUMOS

Cláudio Sahad, presidente do 
Sindipeças e da Abipeças
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favor para que isso aconteça neste ano. Um 
deles é o Registro Nacional de Veículos em 
Estoque (Renave), sistema informatizado 
de venda e transferência de  veículos 
novos e usados, nas concessionárias e nos 
revendedores independentes, e que está 
sendo implementado. “Hoje, o tempo médio 
para vender o carro é de 20 a 30 dias. Com 
o Renave, isso acontece em 5 minutos e vai 
ajudar a movimentar o mercado”.

Entre outros fatores favoráveis, ele citou 
o aumento da produção de veículos novos, 
a queda da taxa de desemprego, o aumento 
do índice de confiança do consumidor e os 
auxílios e benefícios do Governo Federal. “O 
que nos leva a crer que na pior das hipóteses, 
o resultado ficará igual ao do ano passado. 
Ou ele aumentará um pouco”. 

 

 

 

INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS

Desde a pandemia, o setor tem sofrido 
com o desabastecimento de peças, 
principalmente de semicondutores. “Neste 
ano, ocorreram mais paradas de montadoras 
por causa da falta de componentes 
importados e matérias-primas. Mas a 
expectativa é que o equilíbrio se restabeleça 
ao longo do segundo semestre e do próximo 
ano. Mas, as fabricantes nacionais de 
autopeças foram resilientes e atenderam 

integralmente programações de entregas 
para seus clientes”, afirmou Cláudio Sahad, 
presidente do Sindipeças e da Abipeças.

A expectativa do Sindipeças para este 
ano é de um de um crescimento de 9% 
no faturamento do setor, em relação 
a 2021, totalizando R$ 178,5 bilhões, 
sujeita à revisão. Sobre a normalização do 
abastecimento.

Sobre o envelhecimento da frota, segundo 
uma pesquisa do Sindipeças, em 2021, a 
frota de automóveis no País era de 38,2 
milhões de automóveis, com idade média 
de 10 anos e cinco meses, e desde 2013 
ela está envelhecendo, Sahad, disse que, 
em tese, quando os proprietários adiam a 
decisão de troca de veículo, intensifica-se a 
manutenção.

  “Porém, os problemas econômicos que 
afetam a compra do carro novo atingem 
também a reposição. Tanto em 2021 
quanto este ano, a participação percentual 
da reposição no faturamento total do setor 
será de cerca de 15%. Como o faturamento 
deve crescer, as vendas para o segmento da 
reposição crescerão em valores absolutos, o 
que é muito bom”, especificou.

REPOSIÇÃO

Somando o preço dos veículos novos, 
taxa de juro alta e, consequentemente, taxas 
maiores para o financiamento, a tendência 
é o o consumidor postergar a troca do seu 
carro. Mesmo assim, segundo Danilo Fraga, 
diretor da Fraga Inteligência de Mercado, a 
frota se mantém em crescimento constante.

“Até o momento, as previsões de 
crescimento da frota não atingem as 
expectativas traçadas pelo mercado em 
2020. Toda volatilidade caucionada no 
período é responsável pela redução de 
632.430 veículos em circulação no Brasil em 
relação ao previsto em 2020, considerando-
se as linhas leve, pesada e motos”, expôs.

Segundo ele, “apesar do crescimento 
menor, a frota se mantém em um 
crescimento constante e devido ao aumento 
da venda de seminovos, da elevação da 
idade média e da valorização dos veículos, a 
demanda por manutenção continua positiva. 
Como alternativa ao aumento do custo do 

veículo zero, os consumidores passaram a 
considerar a compra de veículos seminovos. 
Em 2021, o preço médio dos veículos do 
Brasil encareceu 51,4%, comparado a 2019, 
devido à alta procura e valorização dos 
automóveis”.

 

 

Sempre que há uma crise na venda de 
carros novos, o mercado de reposição 
beneficia-se e há o aumento pela procura 
de manutenção e revisão. “Os carros fazem 
mais quilômetros numa fase em que as 
peças começam a se desgastar e mesmo 
com o aumento de vendas de carros usados, 
isso traz um movimento muito maior para a 
oficina que com a mesma quilometragem 
de veículos zero. O aumento da venda de 
motocicletas novas também é um bom 
fator para o mercado de reposição”, afirmou 
Heloísa Monzani, diretora Geral Brasil/ 
diretora Regional de Vendas América do Sul 
da TecAlliance.

Em conversas com fabricantes, 
distribuidores, varejos e oficinas, ela disse 
que a maioria converge no pensamento de 
que 2021 e o início de 2022 foram muito 
bons e com aumentos expressivos de 
vendas e serviços. “Mas, não podemos tirar 
do contexto que o nosso mercado também 
é afetado pela crise global de transporte, 
lockdown na China, guerra na Ucrânia e 

CAPA IMPACTOS DA FALTA DE COMPONENTES E INSUMOS

Danilo Fraga, diretor da Fraga 
Inteligência de Mercado

Heloísa Monzani, diretora 
Geral Brasil/ Regional de Vendas 
América do Sul da TecAlliance
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fortalecimento do dólar e há falta de peças 
nos fabricantes de reposição e nos produtos 
importados”.

IMPACTOS

Diretor da GiPA do Brasil, Laurent 
Guerinaud, avaliou dois cenários para a 
reposição. “Os motoristas que pretendem 
ficar mais tempo com o mesmo carro 
são mais cuidadosos com a manutenção, 
principalmente preventiva. Por outro lado, um 
possível efeito negativo para o aftermarket 
é que alguns proprietários podem tender 
a reduzir seu uso do carro, por medo de 
falha mecânica ou para limitar a perda de 
valor devido à quilometragem percorrida no 
hodômetro”.

Ele também falou que o desabastecimento 
de peças impacta o aftermarket, de forma 
direita e indireta. “O impacto direto é a falta 
de peças no mercado de reposição. A GiPA 
acompanha de perto a situação e fica claro 
que o desabastecimento está freando o 
crescimento do nosso mercado. Embora 
identifiquemos que as peças genuínas 
são as mais impactadas, o problema afeta 
igualmente os fabricantes independentes 

que, afinal, são os mesmos que deixam de 
abastecer as montadoras”.

Proporcionalmente, Guerinaud disse 
que mais de quatro em cada 10 oficinas 
declaram que tiveram problemas de 
desabastecimento no último trimestre, com 
impacto negativo no volume da atividade, já 
que várias afirmam que chegaram a recusar 
clientes por esse motivo.

Marco Flores, fundador da 2D Consultores, 
esclareceu que a queda na produção de 
veículos novos dá uma ideia errônea de que 
há uma falta generalizada de peças. “Se faltar 
um componente, o veículo novo não pode 
ser entregue. Isso dá a impressão de que a 
fábrica parou porque estão faltando insumos 
de maneira geral, só que a afetabilidade que 
esses insumos causam no segmento de 
reposição automotiva geralmente é nula, 
dependendo do que falta. Geralmente, são os 
semicondutores que paralisam fortemente a 
linha de produção da montadora, mas não o 
segmento automotivo”.

Segundo ele, “nesse momento, não falta 
nenhum insumo permanente e relevante que 
interrompa a cadeia de abastecimento no 
segmento de reposição automotiva. E se há 
menos insumos para gerar a fabricação de 
autopeças e há uma produção de veículos 
tecnicamente menor, por regra, alguns 
produtos tenderão a ser mais ofertados no 
segmento de reposição automotiva”.

ENVELHECIMENTO DA FROTA

Conforme posto por Danilo Fraga, a idade 
média dos veículos leves no Brasil em 2021 
atingiu 10,93 anos e a tendência observada 
é que o processo de envelhecimento dos 
carros leves continue até 2026, quando a 
frota atingirá uma média de idade de 12 

anos. Ele explicou quais serão as mudanças.

“Até 2021, a frota de veículos de 4 a 
10 anos representava 38% do total em   
operação no Brasil, até 2026, esse percentual 
representará 27%. Em compensação, a faixa 
de veículos de 11 a 20 anos, que representava 
29% da frota, passará a representar 38%. As 
faixas de idade de 0 a 3 anos e de veículos 
acima de 20 anos se manterão estáveis, 
correspondendo em 2026, a 19% e 15% da 
frota, respectivamente”, especificou.

Há mais de 30 anos, a GiPA faz cálculo 
de parque circulante em mais de 35 países, 
“inclusive, em alguns onde os dados oficiais 
são confiáveis e permitem validar a acurácia 
da nossa metodologia. No Brasil, o parque 
circulante já superou os 40 milhões de 
automóveis há alguns anos, e nunca deixou 
de crescer, mesmo em períodos de crise, e a 
idade média da frota brasileira é a mais velha 
em mais de 30 anos”, disse Guerinaud.

Segundo ele, “o envelhecimento da frota 
circulante é uma tendência global, estrutural. 
Embora o parque possa rejuvenescer 
pontualmente, com níveis excepcionais de 
emplacamentos, ou por conta de políticas 
específicas voltadas à retirada da circulação 

José Maurício Andreta Jr., 
presidente da Fenabrave

Laurent Guerinaud, diretor 
da GiPA do Brasil
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dos veículos mais antigos, a experiência 
mostra que dura apenas alguns anos, até 
voltar a envelhecer”.

Guerinaud disse que no cenário atual 
o envelhecimento da frota é ainda mais 
acelerado. “Além da falta de reposição 
de carros novos devido à queda dos 
emplacamentos, a contração do mercado 
de compra/venda de veículos se traduz 
igualmente pela diminuição da taxa de 
mortalidade dos carros mais antigos, que os 
donos vão mantendo por mais tempo em vez 
de substitui-los”.

A GiPA desenvolveu o SDP+, uma 
ferramenta interativa de projeção, que 
permite avaliar o impacto de vários cenários 
na estrutura do parque e no faturamento 
do mercado para os próximos anos. Nos 
cenários mais otimistas de emplacamentos, 
a idade média do parque vai crescer 6 meses 
em apenas 2 anos, enquanto no mesmo 
período, pode chegar a quase 1 ano de 
envelhecimento no cenário mais pessimista.

REFLEXOS

Marco Flores explicou que sempre que 
há aumento ou redução no número de 
emplacamentos, em economia, existe 
uma norma chamada de programática. “O 
que significa programar quantos veículos 

entrarão no mercado de reposição em um 
dado tempo, de acordo com os períodos em 
que vencem as garantias”.

E que neste momento, por diversos 
fatores, entre eles a alta taxa de juro (Selic 
a 13,75% ao ano), a postergação da compra 
do veículo novo financiado é positiva. 
“A especulação da Selic vai somente 
para o mercado financeiro e não retorna 
para nenhuma atividade econômica, e o 
consumidor perde muito com os juros. Além 
disso, postergação da troca não significa 
que o seu atual veículo será descartado ou 
que não será feita a sua revisão”.

A tendência imediata do processo de 
envelhecimento da frota é o aquecimento da 
economia do setor de reposição, conforme 
expôs Danilo Fraga. “Esse processo 
“positivo” pode ser um problema em longo 
prazo, se o total de veículos demandantes 
por manutenção sofrer uma redução, porém, 
tal diminuição não ocorrerá (ver ilustração 
abaixo). É fundamental que a indústria e 
os agentes comerciais se atentem a como 
estão posicionados os seus mixes de 
produtos, visto que, de acordo com os ciclos 
de vida de cada item, essa realidade pode 
ser diferente”.

 

 

 

Também para Heloísa Monzani, em curto 
e médio prazos, o envelhecimento da frota 
é bom para o mercado de reposição. “Os 
carros novos ficam nas concessionárias e só 
passam para a oficina independente depois 
de 3 a 5 anos. Com a maior utilização de 
veículos usados, aumenta a necessidade de 
revisões e manutenções em grande parte do 

negócio da reposição são feitas em veículos 
entre 3 e 12 anos”.

Um mercado que poderia ter um potencial 
ainda maior, “o fato de não termos inspeções 
veiculares obrigatórias tira do mercado de 
reposição uma porcentagem alta de veículos 
a ser reparados, que continuam sendo 
utilizados com o perigo à segurança viária 
decorrente”, disse Heloísa.

 
Independentemente das vendas atuais 

de veículos novos, a frota envelhece, como 
posto por Laurent Guerinaud. “A queda dos 
emplacamentos apenas acelera a tendência, 
além de abrandar o crescimento do tamanho 
do parque e, por consequência, o volume total 
de atividade na pós-venda. De maneira geral, o 
gasto total com um automóvel aumenta com 
a idade do mesmo, então, o envelhecimento 
do parque deveria ser positivo para o 
aftermarket, porém, não necessariamente 
para todos os players do mercado”.

Segundo ele, o mercado precisa se 
adaptar. “É imprescindível possuir uma 
oferta de produtos e serviços adequados aos 
carros mais antigos, cujo volume vai crescer. 
É importante estudar bem a estrutura do 
parque e sua evolução, para estar presente 
com ofertas apropriadas nos segmentos que 
trarão o maior crescimento, e não apenas os 
veículos mais antigos”.  

“Desde o início deste ano, a gente vem apontando que neste segundo semestre nós 
teríamos uma melhora significativa e que, em 2023, no primeiro semestre, estaríamos 
próximos à regularização e, no segundo semestre, normalizado. Isso vem acontecendo, 
se comprovando nas vendas e, principalmente, na produção de veículos”.

Márcio Lima Leite, presidente da Anfavea

CAPACAPA

Marco Flores, fundador da 2D 
Consultores

CAPA IMPACTOS DA FALTA DE COMPONENTES E INSUMOS

Márcio Lima Leite, presidente 
da Anfavea
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epois de quatro anos suspensa por 
causa da pandemia, a Autop, Feira 
Nacional de Autopeças, Motopeças, 

Acessórios, Equipamentos e Serviços, realizada 
no Centro de Eventos do Ceará, voltou com força 
total. “Foi a melhor Autop de todas”, comemorou 
Ranieri Leitão, presidente do Sincopeças/
Assopeças/ Assomotos do Ceará - SSA/CE.

E os números comprovam. Nesta 17ª edição, 
realizada entre os dias 17 e 20 de agosto, foram 
quase 33 mil visitantes, na edição anterior, em 
2018, foram 30 mil. Chamou a atenção também 
a quantidade de caravanas. “Vieram caravanas 
de todo o Brasil e em peso, do Norte e Nordeste. 
Eu fiquei extremante feliz”, disse Ranieri. Ainda 
mais porque a Autop é uma feira restrita aos 
profissionais do setor com foco em negócios.

Mais um ponto que Ranieri destacou. “Ela 
ultrapassou todas as nossas expectativas, 

como feira e negócios. Eu fiquei extremamente 
orgulhoso por termos conseguido fazer um 
evento tão proativo, parecia que não tinha 
existido a pandemia, todos estavam com o 
mesmo propósito: se relacionar e fazer negócios. 
Foi um sucesso absoluto”. Ao todo foram mais 
de 200 expositores e a AUTOP é a única do setor 
realizada por uma entidade de classe, o SSA/CE.

Entre os atrativos da feira, além dos próprios 
expositores, palestras, debates e network 
também compuseram a edição deste ano, com 
temas sobre mobilidade, entre outros, e em 
voga, o ESG (princípios ambiental, social e de 
governança, na tradução para o português), que 
no ambiente da feira se traduziu na destinação 
correta de recicláveis e na neutralização 
dos gases de efeito estufa, durante a sua 
realização, em conformidade com as métricas 
estabelecidas no pacto global da Organização 
Mundial das Nações Unidas. 

Abertura da Autop 2022

Por: Karin Fuchs e Silvio Rocha  |  Foto(s): Divulgação

AUTOP BATE RECORDE DE TODAS 
AS EDIÇÕES

A feira se consolida mais 
ainda como uma das 
principais do setor e marca 
também a assinatura da 
Carta de Fortaleza

FEIRA

D

Palestra de Gerson Prado, 
da SK Automotive

Apresentação do cantor Marcos Lessa
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Posse da nova diretoria da Assomotos

Entrada do Centro de Eventos

Posse da nova diretoria da Assopeças

Posse da nova diretoria do SSA-Ce Posse da nova diretoria da Sincopeças-BR

Presença maciça de público Diversas palestras ministradas simultaneamente
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AUTOP

Público buscando conhecimento

Espaço “O Segredo das Oficinas Lucrativas”, do parceiro Claudio Araujo

Caravanas locais e de outros estados marcaram presença

Nosso diretor, Edio F. Nelson, dando entrevista à TV Sebrae-Ce

Nos 4 dias de Autop foram mais de 30 mil visitantes
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CARTA DE FORTALEZA
Um dia antes da abertura oficial da AUTOP, os presidentes do 

Sincopeças Brasil, Andap, Sicap, Sindirepa e Conarem assinaram 
a Carta de Fortaleza, que marca a união das principais entidades 
do setor com o objetivo de representar e defender os legítimos 
interesses do mercado de reposição automotiva.

“A Carta marca a nossa união como setor, permanecendo as 
individualidades das entidades. Entendemos que devemos falar uma 
única linguagem para sermos melhor ouvidos. Como não temos 
congressistas do setor em Brasília, nós temos que mostrar para as 
entidades públicas que nós estamos unidos. Só assim, nós somos 
fortes”, afirmou Ranieri.

No texto da Carta está definido: estabelecer o compromisso 
de UNIÃO para (aftermarket automotivo) do Brasil junto aos Três 
Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) nos três níveis (Federal, 
Estadual e Municipal), atuando em conjunto com as entidades de 
defesa do consumidor, o Poder Público e demais entes públicos e 
privados nos interesses relativos ao bem comum da Sociedade Civil, 
e junto às instituições internacionais e de âmbito global.

Entre os pleitos já frutos desta união, estão o Right to Repair 
(Direito de Reparar), a Inspeção Técnica Veicular no Brasil, o combate 
à comercialização de peças piratas e falsificadas, a questão da 
sonegação fiscal e a importância da certificação de vendedores de 
autopeças e na mecânica automotiva. 

“Nós temos muitas pautas importantes para trabalharmos e os 
nossos pleitos são legítimos. São pilares que precisamos de força 
e união para conseguirmos alcançar os objetivos. Temos que ter 
proatividade para a solução dos problemas, cada um ajudando o 
outro”, destacou.

Em números, Rodrigo Carneiro, da Andap, mostrou o quanto o 
setor é relevante. “Com a Carta, nós vamos mostrar a competência 
que significa a capacidade que tem esse mercado. O Brasil é o 4º 
maior mercado de reposição do mundo, precisamos definitivamente 

acabar com o complexo de vira-lata que ele ainda tem. Garantimos 
agilidade, facilidade e logística de entrega em qualquer lugar do 
País. Nenhum país tem mais de 40 mil pontos de venda e mais de 
90 mil aplicadores”.

Antonio Fiola, do Sindirepa Nacional, também destacou o 
potencial do mercado de reposição. “Hoje, a frota brasileira tem 
uma idade média de 17 anos, há cerca de 9 anos era de 11 anos. 
O que se vê o potencial que tem para a reposição e para os nossos 
negócios crescerem”.

Nas palavras de Alcides Acerbi Neto, do Sicap, a grande conquista 
também é para os consumidores. “A Carta tem um foco muito grande 
no consumidor final. Todo esse trabalho de estarmos indo atrás, 
envolvendo o direito às informações e os problemas de reparação 
dos veículos, tudo isso tem um reflexo muito grande no consumidor 
final em poder fazer a manutenção do seu carro onde ele quiser e 
com o preço justo”.

José Arnaldo Mota Laguna, do Conarem, lembrou que o ponto 
inicial do Conarem também foi em Fortaleza. “Somos em 3 mil 
retíficas de motores no País, o Conarem nasceu aqui em Fortaleza, 
em 1999, e agora estamos aqui com a Carta de Fortaleza, que é um 
passo muito importante para o setor”. 

Da esq. p/dir.: Antonio Fiola, Arnaldo Laguna, Rodrigo Carneiro, Alcides 
Neto e Ranieri Leitão falando da Carta de Fortaleza
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A Driveway não poderia começar melhor as comemorações 
dos seus 70 anos. Na quinta-feira, 18/08, no Coco Bambu 
Restaurante, no Shopping Iguatemi, em Fortaleza (CE), em 
plena Autop, ofereceu um almoço para seus principais clientes 
da Região Nordeste do País. E como convidados que fomos, 
pudemos atestar o comparecimento dos principais parceiros 
regionais e nacionais, num ambiente de total congraçamento. 
 

“A Driveway iniciou as comemorações de seus 70 anos de história. 
Com muita alegria, decidimos começar os festejos em um evento 
maravilhoso, realizado em Fortaleza, na semana da AUTOP 
2022. Ficamos honrados com presenças marcantes do cenário 
automotivo. A Driveway seguirá firme para os próximos 70 anos ao 
lado de parceiros que fazem parte desta linda história”, diz Paulo 
Mosna, diretor Comercial da Driveway.

DRIVEWAY COMEÇA EM FORTALEZA (CE) 
AS COMEMORAÇÕES DOS SEUS 70 ANOS
Evento reuniu os principais clientes regionais e nacionais da empresa
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DEPOIMENTOS

“Nós, da equipe Ampri, nos mobilizamos em torno de 6 meses para a organização do nosso 
stand e tudo o que envolve a participação nessa importante feira de negócios no Nordeste. 
Estávamos ansiosos por esse contato direto com o cliente, tivemos um ótimo número de 
pessoas nos visitando, clientes, parceiros e outros fabricantes. A região Nordeste é uma região 
que vem registrando significativamente aumento dos negócios e o público está buscando 
mais informações sobre nossos produtos, funcionalidades, lançamentos e contatos com os 
variados departamentos das empresas”. 

CÉSAR PEREIRA, DA AMPRI

“A participação da AuthoMix na Autop 2022 foi muito importante para a consolidação da 
marca junto ao mercado de Autopeças e Motopeças do Nordeste. A Feira foi de grande 
importância para divulgarmos os mais de 4 mil produtos em nosso Portfólio, além de 
apresentarmos os lançamentos e fortalecermos o relacionamento com nossos clientes. 
A AuthoMix atua no mercado de reposição desde 2005, com produtos de qualidade 
original para as principais frotas de veículos do País, atendendo os segmentos leve, 
pesado e motos. Agradecemos a todos que puderam nos visitar neste importante evento 
da região Nordeste”.

EQUIPE AUTHOMIX

“A participação da Bosch na 17ª edição da Autop foi muito positiva e importante, pois se 
trata de uma das maiores feiras do Nordeste, que é uma região estratégica tanto para o 
mercado de reposição automotiva quanto para a rede de oficinas Bosch Service. Durante o 
evento, tivemos a oportunidade de apresentar os últimos lançamentos em produtos, da linha 
de equipamentos de teste e diagnósticos, serviços, treinamentos e o eXtra, nosso programa 
de fidelidade para oficinas. Vale ressaltar que a Autop foi segundo evento presencial que 
a divisão Automotive Aftermarket da Bosch participou desde o retorno das atividades 
presenciais”.

MARILIA OLIVEIRA, DA DIVISÃO AUTOMOTIVE AFTERMARKET DA BOSCH AMÉRICA LATINA

  “Nesse ano em que comemoramos 50 anos da marca CABOVEL, o maior presente foi 
o retorno presencial dos eventos, nos quais pudemos receber clientes e suas equipes, 
amigos e parceiros. Na Autop 2022, cuja infraestrutura estava elogiável, fomos 
surpreendidos pela qualidade e quantidade do público. A Cabovel não decepcionou os 
espectadores, apresentou lançamentos para a Reposição e os novos produtos de OEM. O 
mercado ainda está em adaptação em face das mudanças impostas pelas necessidades 
durante a “Pandemia da Covid-19” e apresenta insegurança por parte dos steps da cadeia 
da reposição”.

NASSER BARBOSA, DA CABOVEL

Como fazemos na cobertura de todo grande evento da 
reposição automotiva, o Balcão Automotivo pediu a algumas 
empresas expositoras da Autop 2022, acontecida recentemente 
em Fortaleza (CE), que mandassem seus depoimentos falando 
sobre a participação na feira e a importância da região 

Nordeste dentro do contexto de negócios delas. A seguir, 
você confere essas respostas, obviamente das empresas que 
enviaram dentro do prazo solicitado por nós, que, por conta do 
espaço e padronização das mesmas, tiveram que ser editadas, 
mas mantendo o sentido original.
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  “Admiramos a Autop desde que participamos pela primeira vez, em 2016. Temos 
ótimo feedback dos nossos distribuidores da região, o público que frequenta é de alto 
nível, tanto aplicadores como varejistas. Nossa participação é essencial, uma ótima 
oportunidade para fortalecer relacionamentos, contar o que estamos fazendo, os 
lançamentos de produtos e também escutar as dicas e sugestões, além de prestigiar o 
trabalho do SSA-Ce, do amigo Ranieri Leitão. Foi ótimo ver a receptividade para nossos 
lançamentos, selante Reinzosil e os lubrificantes para Diferencial Spicer. Que venha a 
próxima edição!”

MARCELO ROSA, DA DANA

  “A Dayco fornece à reposição uma linha completa de kits de distribuição, correias, 
polias, tensionadores, mangueiras de arrefecimento e cabos de velas. A Nytron, por 
sua vez, tem grande tradição no segmento de rígidos – polias e tensionadores, mas 
expande cada vez mais sua linha de kits, onde também é possível encontrar opções com 
correias teflonadas. A Autop faz parte do calendário de feiras global da Dayco, devido à 
sua importância. Ficamos muito felizes em poder retornar a este evento, onde tivemos o 
prazer de reencontrar não apenas nossos clientes amigos do Ceará, mas receber visitas 
de todo o Brasil”.

LUIZ ZAPPA, DA DAYCO
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“A Autop é um evento de extrema importância para nossa empresa, devido ao Nordeste representar 
quase 17% da frota nacional de veículos e representar 22% das nossas vendas. Além disto, trata-
se de um evento regional e assim temos a possibilidade de estreitar o relacionamento junto ao 
nosso público-alvo, que são os chefes de oficinas, mecânicos em geral, proprietários de oficinas 
e empresas de transporte. Durante a Feira, recebemos mais de 300 clientes em nosso stand, 
divulgamos todo o nosso portfólio de mais de 2500 itens, além de mais de 20 lançamentos”.

CELSO ALOISIO CESTARI, DA IRMA CESTARI

 “Foi a nossa primeira Autop como expositores, tivemos uma grata surpresa, uma feira super 
bem organizada, onde recebemos muitos clientes, inclusive de outras regiões (Sul e Sudeste). 
A Isapa foi muito bem recebida pelos nossos parceiros da região, com certeza vamos estar na 
próxima edição. Agradecemos a todos por nos prestigiarem nesses quatro dias de evento... 
foi excelente!”

MARCELO MARTINS FERREIRA, DA ISAPA

“A nossa participação na Autop 2022 foi um sucesso, convidamos a todos os visitantes para 
conhecer a nossa equipe e lançamentos. Reencontramos parceiros, abraçamos clientes, 
recebemos ótimos feedbacks e fechamos bons negócios. É incrível a receptividade que a marca 
tem, principalmente na região Nordeste, atendemos muitos mecânicos, tiramos dúvidas, demos 
dicas e recebemos críticas, sugestões e parabenizações. A equipe da Jamaica foi representando o 
trabalho diário de mais de 200 colaboradores, que fazem a empresa crescer e produzir mangueiras 
de qualidade, soluções eficientes e um atendimento diferenciado”.

MARIA CAROLINA OGATA, DA JAMAICA

“A 17ª edição da Autop nos surpreendeu muito positivamente em termos de dimensão e 
presença de público. Em nosso estande, recebemos clientes de todos os estados do Brasil 
nos mostrando uma nova característica de abrangência nacional da feira. O movimento 
e a presença constante de visitantes comprovaram o crescimento das nossas marcas 
Kolbenschmidt (KS) e Pierburg no Ceará, assim como na região Nordeste. Estar em contato 
com os diversos elos da nossa cadeia é uma oportunidade única, por isso procuramos 
otimizar esse momento para fortalecer a parceria com os nossos clientes diretos e indiretos”.

TALITA PERES, DA MOTORSER VICE BRAZIL

 “A KYB do Brasil agradece a visita de todos os seus clientes durante a Autop 2022. Este 
evento de tanta importância para o mercado de autopeças, que proporcionou troca de 
informações e experiência. A Kayaba tem como foco atuar fortemente no mercado do 
Nordeste e a Feira trouxe a oportunidade de aproximação com os clientes e aplicadores 
da região”.

GELCIA FEDALTO, DA KYB
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AUTOP

“Para nós, da Monroe Amortecedores e Monroe Axios, foi muito importante estar na 
Autop 2022. Nosso estande recebeu milhares de visitantes, e ficamos muito satisfeitos 
com os resultados. Foi mais uma oportunidade para estar muito próximo dos varejistas e 
mecânicos, as pessoas que têm grande influência no momento de decisão de compra do 
nosso produto. Além disso, a região Nordeste é estratégica para o plano de crescimento 
da marca Monroe Amortecedores no País. No último ano, visitamos 989 pontos de 
vendas desta região para entender as reais necessidades deste mercado para ampliar 
nosso portfólio”.

IVAN NODA FURUYA, DA MONROE

 “Participamos pela primeira vez de uma das principais feiras automotivas da região 
Nordeste, a Autop. Na ocasião, apresentamos nossa gama de Produtos Originais, 
fornecidos para as maiores montadoras. A produção dos Rolamentos de Rodas é 
feita através da nossa fábrica no Brasil, em Fazenda Rio Grande (PR). Além disso, é 
importante ressaltar que temos uma grande participação de mercado nesses itens. 
Para a Reposição Automotiva, temos em nosso portifólio: Rolamento de Roda, Cubo 
de Roda, Linha 6000, Sensor ABS, Linha Pesada, ferramenta de diagnóstico de falhas, 
kits completos para reposição original, etc”.

MARIANA DI MONTE, DA NTN

  “Depois de um longo período sem poder socializar, devido à pandemia, poder 
estar presente em mais essa edição da Autop 2022 é uma grande oportunidade 
de rever os parceiros, os amigos e fortalecer as parcerias. Temos trabalhado 
no desenvolvimento de diversos produtos e tecnologias, buscando a melhoria 
contínua dos nossos produtos; temos alguns itens que estamos com novas 
tecnologias e estamos colocando no mercado. Essa é a Orbi, investindo em 
Tecnologia para ter Produtos de Alta Performance. Muito Obrigado a todos que 
passaram pelo evento e até a próxima edição”.

RODRIGO ARAÚJO, DA ORBI

“A Autop superou as expectativas da Lumileds, não somente no ponto de vista de 
relacionamento, aproximação com o mercado local, como também para os negócios. 
A Lumileds promoveu, durante a feira, novos produtos, dentre estes as lanternas de 
inspeção, purificador de ar 12V e barras em LED produzidos pela Lumileds. O potencial 
outdoor do Nordeste brasileiro contribuiu com a excelente aceitação das barras em Led Philips 
para o mercado off road. O mercado automotivo no Nordeste cresce exponencialmente e 
trata-se de uma região bastante estratégica para os planos de expansão da Lumileds no País”. 
 
JULIANA GUBEL, DA LUMILEDS / PHILIPS

“Para a Radnaq, foi muito importante participar de mais uma edição da Autop. Divulgamos 
toda a nossa linha e apresentamos a nova linha de Lubrificantes para todo o Nordeste, e 
tivemos boa aceitação dos nossos clientes. Firmamos novas parcerias que, com certeza, 
trarão bons frutos, e fortalecemos com quem já faz parte da nossa história. Nós agradecemos 
a cada um que visitou o nosso stand, todos fazem parte do nosso crescimento”.

KATARINA POLIDO, DA RADNAQ





32 | BALCÃO AUTOMOTIVO

AUTOP

“A Autop 2022 foi uma excelente oportunidade de estreitar laços com os mecânicos 
do Ceará e demais estados do Nordeste, região importante para o Grupo Raven. Os 
visitantes do estande do Grupo Raven (em parceria com Eduardo Equipamentos) tiveram 
a oportunidade de ver de perto e tirar dúvidas sobre o Scanner 3 Raven, e também os 
conhecidos conjuntos de ferramentas especiais para sincronismo Raven e os desejados 
carrinhos e maletas de ferramentas King Tony, além de outros produtos das vastas linhas 
de ferramentas Raven e King Tony. Agradecemos a todos a visita e troca de informações”.

CARLOS RATÃO, DA RAVEN

“Participar da Autop 2022 nos aproximou dos aplicadores e parceiros da RIO. Pudemos 
expor nossos produtos e lançamentos, como pistão e anel, eixo de comando e itens 
para motores 3 cilindros. Os visitantes conheceram a fábrica através de óculos virtual 
em uma experiência 360º e toda a linha de produtos com a exposição de um motor 
em acrílico. Participamos da arena de conteúdo, levando conhecimento para os 
aplicadores, com Marcelo Berri, engenheiro de desenvolvimento e produtos da RIO, 
e uma participação especial de Alexandre Dias, o ADG da High Torque, falando de 
gestão de oficina e dicas de manutenção do motor”. 

MARIANA CONTESOTO, DA RIO - RIOSULENSE

“Nós, da SKF, ficamos felizes por participar da Autop com grandes lançamentos e novidades 
para a reposição automotiva. O Nordeste é uma das regiões onde a SKF mais cresce no Brasil 
e existe um potencial enorme de ampliarmos a nossa parceria neste mercado estratégico. 
A Autop é um canal de relacionamento importante para estarmos conectados com toda a 
cadeia de negócios, mantendo a sintonia com a nossa rede de distribuidores, varejistas 
de autopeças e mecânicos. Durante os 4 dias, registramos um movimento excepcional 
em nosso estande, estabelecendo uma intensa troca de experiência junto aos visitantes”. 
 
ADEMAR OLIVEIRA, DA SKF 

“A Feira foi um sucesso, tivemos o estande sempre cheio todos os dias. Isto só mostra 
o carinho que o povo nordestino tem pela Tecfil, e para nós é sempre uma honra levar 
informações e novidades para todos os nossos clientes. Durante a feira, tivemos a 
oportunidade de reforçar a nossa posição de liderança no segmento de filtros e mostrar as 
novidades referentes à nossa linha de filtros para Pesados “Tecfil Max Pro Pesados” além da 
nossa nova linha de palhetas “Tecfil Max Vision Plus”, que possuem a mais alta tecnologia e 
qualidade de limpeza. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos que nos visitaram”.

PLINIO FAZOL, DA TECFIL

“Depois de tempos de distanciamento, o sentimento do Grupo Universal em parceria 
com a Bezerra Oliveira foi de conexão. O novo formato da Feira, a organização e o 
calor humano dos clientes nos comprovaram a importância de estarmos presentes, 
trazendo o melhor de nossa gama de produtos e a abertura de novos negócios. O 
Grupo Universal inovou em sua apresentação ao grande público com a presença 
das lendas da Stock Car onde, a cada dia do evento, nosso stand brilhou com Ingo 
Hoffmann, Paulo Gomes e Chico Serra. Fecharmos a Autop com chave de ouro em 
plenária com Denílson Show e sua palestra sobre superação”.

GIOVANNA LOPES GRASSI, DO GRUPO UNIVERSAL AUTOMOTIVE
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“A Vetor Indústria e Comércio de Automotivos Eirelli teve a honra de participar 
da 17ª edição da Autop, uma das feiras mais importantes do Nordeste, dentro 
do setor automotivo. Foram 4 dias de muito networking e aftermarket. A Autop, 
sem dúvida, foi um sucesso, retornando às atividades após quatro anos, 
devido às restrições da COVID 19. Sentimos a grande importância de estarmos 
presentes com nossos clientes e amigos. Superamos nossas expectativas, pois 
conseguimos repassar a importância da Vetor ao setor automotivo. A todos que 
nos prestigiaram no evento, principalmente os organizadores, clientes e amigos, 
nosso muito obrigado”.

BRUNO AUGUSTO CHIERICI, DA VETOR

“Que momento especial... uma mistura de emoções e gratidão por rever amigos do setor 
de Reposição. A Autop 2022 foi um grande sucesso, desde o primeiro dia lotada, pessoas 
procurando conhecimentos, tecnologia em meios filtrantes e compartilhando suas 
experiências com nossos filtros e velas automotivas. O Nordeste é uma região muito 
importante para Wega com o aumento da frota circulante e também do mercado agro. 
Hoje só no Nordeste temos 1 técnico para atender a região, equipe de representantes e 
7 promotores à disposição dos nossos amigos reparadores”.

THUANNEY CASTRO, DA WEGA

“Um evento incrível, organização impecável, depois de dois anos sem eventos 
presenciais, essa volta era mais do que esperada, realmente não tem preço poder 
estar perto dos nossos parceiros e clientes. Para a empresa é sempre bom marcar 
presença e estar por dentro das tendências e inovações que vêm por aí, e a Autop 
se mostrou um grande momento para adquirir mais conhecimento e expertise 
sobre o mercado e construir networking. Fora a oportunidade de novos negócios 
que surgiram, nós da Yiming Parts voltamos satisfeitos com todo o resultado que 
conseguimos, e ansiosos para os próximos eventos do setor”.

EQUIPE YIMING PARTS

 
“Após um longo período sem eventos, a ZEN retornou à Autop. A exposição foi muito 
proveitosa, uma vez que pudemos encontrar a grande maioria dos nossos distribuidores 
das regiões Norte e Nordeste, além de podermos conversar com os mecânicos e auto-
elétricos da região, tirando dúvidas e mostrando as vantagens dos novos produtos. 
No evento, a ZEN mostrou suas linhas de motores de partida e alternadores que 
já estão presentes no mercado há mais de 1 ano e a sua linha de rolamentos para 
recondicionamento de motores e alternadores que foram lançadas em dezembro/21, 
etc. Certamente, estaremos em 2024”.

CESAR TIAGO NISCH, DA ZEN

“Sentimos a presença maciça de reparadores, de consumidores aplicadores das 
peças ZM. Como estavam há tempos sem evento presencial dessa grandeza, todos 
estavam querendo saber das novidades, dos lançamentos nas linhas de suspensão e 
direção apresentados presencialmente pela primeira vez na região. Foi um momento 
de reencontro, de troca de informações, de muito relacionamento com o público. O 
Nordeste é muito importante para nós, pois há demanda de todo o nosso portfólio 
de produtos na região. Esperamos colher muitos frutos e que mais eventos dessa 
importância possam ser realizados na região”.

POLIANA ZIMMERMAN, DA ZM
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o dia 15 de agosto, a Fiesp sediou a 13ª edição do 
Prêmio Sindirepa-SP “Melhores do Ano”. “É muita alegria 
para o setor de reparação estarmos juntos novamente. 

Essa é a 13ª edição de parceria e amizade”, disse Antonio Fiola, 
presidente do Sindirepa-SP, para o público que lotou o auditório. 
 
  Com as presenças da diretoria do Sindirepa-SP, dos presidentes 
de outras entidades, Cláudio Sahad, do Sindipeças e Abipeças, 
Rodrigo Carneiro, da ANDAP, e Heber Carvalho, do Sincopeças-SP, 
os convidados e os representantes das fábricas acompanharam 
o anúncio dos vencedores em 15 categorias, divididas em ouro, 
prata e bronze, respectivamente, 1º, 2º e 3º lugares, eleitos por 364 
reparadores associados ao Sindirepa-SP.
 
Feita pela Central de Inteligência Automotiva (Cinau), unidade de 
negócios do Grupo Oficina Brasil, entre os quesitos, os reparadores 
elegeram as suas marcas preferidas, no que tangem à qualidade, 
disponibilidade e atendimento às oficinas mecânicas (ver box). 
Organizado pelo Grupo Photon, nesta edição, a premiação do 
Sindirepa-SP teve o patrocínio de 22 empresas e a parceria 
da mídia especializada, entre elas, o Balcão Automotivo. 
 

Bradesco Seguros; Monroe Amortecedores, Luk, INA, Fag, Takao, 
Cofap Magneti Marelli, Dana, Kolbenschmidt KS, Mahle Metal 
Leve, Mobensani, Pitstop, Porto Seguro, Tecfil, Alfatest, Bosch, 
Continental, Delphi, Denso, IQA, Mobil, SKF, Solera Audatex e ZF. 
  
A MELHOR NOTÍCIA PARA O SETOR
 
Com o envelhecimento da frota de veículos, Fiola afirmou que este é 
um grande momento para o setor. “Todos nós percebemos uma queda 
nas vendas de carros novos, o que faz com que a nossa frota esteja 
próxima a uma idade, média, de 16 anos. Acho que não teria notícia 
melhor do que essa para nós, pois as vendas vão melhorar. Este é o 
momento para todos nós nos prepararmos para uma forte demanda”. 
 
Fiola também falou sobre a bandeira do Right To Repair (Direito de 
Reparar), a qual o Sindirepa-SP aderiu no ano passado, através do 
Sindipeças Brasil. “Esta bandeira americana já está na Europa, é um 
movimento mundial que vai acontecer justamente para pleitear a 
liberação das informações, não para o dono da oficina, mas para o 
consumidor final. Isso vai nos trazer uma demanda forte e vai nos afastar 
da pseudo segurança que a concessionária usa em torno da segurança”.

Na Fiesp, as marcas vencedoras foram anunciadas em 15 categorias, 
em uma noite que reuniu executivos e profissionais do aftermarket

13ª Edição do Prêmio Sindirepa-SP “Melhores do Ano”

N

ESPECIAL

Premiados na categoria Prata
Premiados na categoria Bronze

Premiados na categoria Ouro
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á dizia minha avó: “tudo na vida é uma questão de 
prioridades”.

O tempo é igual para todo ser humano, ou seja, são 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano e por aí vai. Diferentes são 
as prioridades de cada um.

Imagine a pessoa que organizou um evento para sessenta pessoas, 
a ser realizado em uma noite de sexta-feira. Desse total cinco 
pessoas não puderam comparecer e, antecipadamente, justificaram 
da seguinte forma:

1 - Tenho um compromisso pessoal, um exame médico marcado 
para o sábado pela manhã, que requer uma preparação (jejum e 
repouso);
 
2 - O evento coincide, exatamente, com a data de um outro evento 
de família agendado há alguns dias, com a finalidade de estreitar 
os relacionamentos entre familiares;
 
3 - Tenho uma demanda da empresa à noite, um compromisso 
profissional assumido com um cliente em potencial que não foi 
possível concluir durante o horário de expediente;
 
4 - Seu evento contribui para a qualidade de vida das pessoas, 
algo que busco constantemente, entretanto, a data coincide com 
um compromisso já assumido com um grupo de profissionais 
de diversas áreas, com a finalidade de criar um projeto de 
contribuição social que envolva os condôminos e comunidade do 
entorno da empresa;
 

5 - Meu filho tem uma prova amanhã para um importante 
concurso. Quero acompanhá-lo amanhã cedo, nesse que é o início 
de um grande sonho.

Considerando nossa rotina diária, embora seja bastante comum 
desculpa do tipo: “estou sem tempo”, na verdade falta de tempo 
não existe, o que existe é falta de prioridade, de interesse ou de 
organização do próprio tempo ou de classificação das tarefas com 
base em seu nível de urgência e importância.          

“Falta de tempo é desculpa 
daqueles que perdem tempo por falta de métodos”.

Albert Einstein

A Matriz de Eisenhower é uma metodologia estruturada em quatro 
quadrantes direcionadores de priorização de tarefas que também 
pode ser utilizada em planos de ação. 

Fonte: https://dnc.group/
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O 1ª quadrante “Faça agora” – devem ser classificadas as tarefas 
urgentes e importantes e que precisam de ação imediata.

“O segredo não é priorizar o planejamento, 
mas planejar suas prioridades”.

 Stephen R. Covey

 Em uma abordagem mais ampla, podemos afirmar que prioridades 
são definidas de acordo com o momento presente de nossas vidas, 
baseadas em um planejamento de vida. É perfeitamente compreensível 
quando escolhemos dar uma maior atenção a determinada área de 
nossa vida, quer seja na vida pessoal, profissional, relacionamentos 
ou qualidade de vida.

Ao priorizar determinada área de sua vida, outras áreas passam a 
ter uma prioridade menor, por exemplo:

 
Se você planejou ter um filho daqui a x tempo, fatalmente, nesse 

período, os cuidados com o filho tornam-se uma grande prioridade 
em sua vida;

Se você deseja focar em sua carreira profissional por um determinado 
período de sua vida, com a finalidade de acumular recursos financeiros 
para ter um estilo de vida mais confortável no futuro.

Nesse contexto, a roda da vida é uma técnica de coaching bastante 
interessante. Basicamente, é uma representação visual dos 
esforços do usuário em diversas áreas de sua  vida, permitindo 
análises e reflexões pessoais sobre quais áreas necessitam de uma 
maior atenção.

A roda da vida tem o formato de uma mandala, ou seja, um círculo 
composto por quatro tríades estruturantes, quais sejam: Âmbito 
Pessoal, Âmbito Profissional, Qualidade de Vida e Relacionamentos.

A roda da vida é, portanto, uma das ferramentas mais utilizadas nos 
processos de Coaching, pois possibilita criar um panorama pessoal e 
holístico em dado momento da vida do cliente (coachee), na medida 
em que mede o nível de satisfação geral em relação à sua vida e 
ajuda descobrir quais áreas estão sendo negligenciadas, ajudando a 
encontrar um equilíbrio entre as áreas.

Se você estiver com toda a sua atenção voltada, por exemplo, para 
a carreira, enquanto negligencia o lazer, o sono e a família, a roda da 
vida vai te ajudar a identificar por onde recuperar o equilíbrio.

E você? Já definiu quais são as suas prioridades?  

ComportamentoPRIORIDADES

*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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as palavras de Wandeson Molina, proprietário e diretor da 
Auto Peças Molina, de São Paulo (SP), não há como falar 
em desafios sem citar o canal de internet. “Há mais de dez 

anos, nós estamos investindo fortemente nesse canal e já temos 
uma certa experiência com grande destaque para os marketplaces, 
onde o preço do produto é o fator determinante para se concluir a 
venda. Por ser um canal novo de grande visibilidade e crescimentos 
anuais acima de dois dígitos, ele vem atraindo os olhares de todos 
os elos da cadeia”.

O desafio, explica Wandeson, é a concorrência 
desleal. “O que acontece com grande frequência 
são os varejistas optarem pela sonegação fiscal 
para serem competitivos, comprando fora do seu 
Estado, não recolhendo a diferença da Substituição 
Tributária e repassando essa vantagem para o 
consumidor final. Isso gera um passivo impagável 
para muitos, por não se beneficiarem dessa 
diferença sonegada”.

Para Emerson Coelho Parente, da Parente 
Autopeças, em Porto Nacional (TO), a concorrência 
é a presencial. “Devido à minha proximidade com 
a capital, Palmas, grandes redes de varejo estão 
chegando nela e não sabemos como ficarão 
as margens e os preços. Quem se adequar não 

fechará as portas, cada um terá que trabalhar muito para sobreviver 
e eu espero estar nesta parte. As redes são excelentes empresas 
que estão consolidadas e têm muito mais a nos ensinar do que a 
aprender com a gente”.

Sobre vendas pela internet, Parente comenta que este é outro 
passo. “Depois das grandes redes, o grande desafio para nós é 
o B2C. Como fazemos parte da rede PitStop, eu estou de certa 
forma confortável, pois ela está trabalhando muito forte nisso e 
eu acredito que logo mais venderei pela internet. Vejo as vendas 

pelas plataformas digitais como um desafio e uma 
oportunidade”.

Na Truckão Autopeças, em Fortaleza (CE), 
Rogério Nobre Façanha diz que é preciso estar 
sempre preparado. “A inflação é uma ameaça 
para todos nós, em julho começou a melhorar e 
hoje temos uma deflação. Entrando dinheiro para 
a população mais carente, acho que isso refletirá 
no mercado. A tendência é a economia começar 
a se normalizar e, consequentemente, o mercado 
começa a sinalizar para um crescimento”.

Trazendo para o seu negócio, ele conta que além 
de a equipe engajada, o trabalho de planejamento 
é forte. “Traçando metas ambiciosas, nós estamos 

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

A COMPETIÇÃO ACIRRADA NO 
MERCADO E O IMPULSO MAIOR DAS 
VENDAS DIGITAIS

Varejistas se movimentam, inovam e buscam dar o 
melhor de si. Quem ganha é o consumidor

N

Wandeson Molina, proprietário e 
diretor da Auto Peças Molina

Auto Peças Molina, 
de São Paulo (SP)
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crescendo, conseguindo atingir os nossos 
objetivos e as nossas metas. A equipe toda tem 
que estar envolvida e também é preciso fazer os 
investimentos necessários, como por exemplo, 
em estoque. Temos que estar preparados para 
todas as ameaças para conseguirmos atingir os 
objetivos”.

Para Bruno Reginatto, da BL AutoPeças, em 
Novo Hamburgo e região (RS), investir em novas 
lojas é o caminho para estar mais próximo aos 
clientes e também tirar proveito do melhor da 
concorrência. “Os grandes concorrentes estão 
cada vez mais expandido seus negócios, assim 
como nós. É uma competição super saudável, 
cada um tem o seu território, mas a gente 
compete bastante e nos desafiamos bastante. Quando vemos 
alguém fazendo algo diferente, tentamos inovar e os outros 
também observam os nossos movimentos e fazem melhorias. Isso 
gera uma competição bem saudável e quem acaba ganhando com 
isso são as oficinas e o consumidor final”.

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
Quanto à questão da falta de peças, para a maioria deles, este 

é um problema pontual. “Em todos esses anos que eu tenho de 
autopeças, sempre tem um ou outro item que falta. Às vezes, de uma 
marca que o mercado tem preferência, já aconteceu de demorar 
de 20 a 25 dias a entrega, mas tradicionalmente 
essa fábrica tem esse problema em qualquer 
época. De maneira geral, a curva A está muito bem 
abastecida”, diz Parente.

Wandeson informa que também a falta de 
peças é pontual. “Somente de alguns itens, mas 
como trabalhamos com um cadastro bem amplo 
de fabricantes, hoje há uma grande variedade e 
sempre conseguimos optar por outra marca para 
repor uma necessidade”.

Na Truckão, Rogério comenta que a situação já 
está começando a normalizar. “Quando a inflação 
começou a crescer e a demanda a cair um 
pouco, as empresas começaram a normalizar as 

entregas. No nosso ramo de pesados, o caminhão está muito 
caro e muitas vezes o frotista prefere fazer a sua manutenção 
do que trocá-lo, até porque está faltando caminhão novo 
mercado”.

Ao contrário, Bruno informa que na sua região, a falta 
de peças persiste. “Ainda estamos sentindo bastante 
isso aqui, em Novo Hamburgo (RS). Às vezes, faltam itens 
principalmente de materiais de borracha e de ferro, peças de 
carroceria e suspensão. Mas já foi pior, acho que as fábricas 

estão normalizando as entregas, porém, ainda tem 
itens da curva A que às vezes faltam por até duas 
semanas aqui na loja”.

PERSPECTIVAS
Para o fechamento deste ano, Emerson 

comenta que ele está bem mais preparado do que 
no ano passado. “Em 2021, eu tive uma queda 
de vendas entre julho e agosto, sem recuperar, 
e em 2020 uma queda no terceiro trimestre que 
foi compensada pelo último trimestre, o que 
resultou em um equilíbrio no final do ano. Neste, 
eu não quero que isso aconteça e eu estou bem 
mais organizado para continuar crescendo neste 
terceiro trimestre”.

Rogério comenta alguns pontos que podem 
comprometer os resultados. “O nosso receio é por estarmos às 
vésperas da eleição, que não será uma eleição fácil e impacta nas 
nossas vidas, e temos a Copa do Mundo. Não sei dizer até que 
ponto tudo isso impactará no nosso dia a dia”.

Pontos que também são abordados por Wandeson. “O setor de 
autopeças passa por uma grande transformação. Ao mesmo tempo 
em que a quantidade de itens que precisamos deixar em estoque 
vem aumentando absurdamente, as redes pequenas, médias e 
grandes vão ganhando mais força ao passar dos anos. O varejo 
precisa investir fortemente na sua infraestrutura, melhorando 
sempre os processos para ter um controle total do seu estoque 
e do fluxo de caixa. Excepcionalmente neste ano haverá eleição 

e Copa do Mundo, que devem comprometer as 
vendas no último trimestre”.

Bruno comenta que sempre no início do ano 
as metas são traçadas e que, historicamente, o 
segundo semestre é melhor do que o primeiro. 
“Em todos os anos, a gente nota uma melhora 
a partir de agosto, que é um mês com bastante 
dias úteis. Aqui na região, por ter muitas oficinas 
pequenas, as pessoas já começam a agendar a 
revisão para as férias. O forte do nosso mercado 
é o segundo semestre. Acreditamos que este será 
melhor do que o primeiro semestre e melhor do 
que o mesmo período de 2021”, conclui.

VAREJO

Rogério Nobre Façanha,
 da Truckão Autopeças

 Bruno Reginatto,
 da BL AutoPeças

Parente Autopeças, 
de Porto Nacional (TO)
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Balcão dos

Pesados
& Comerciais

PRODUÇÃO DE 
CAMINHÕES RECUA 

NO ACUMULADO 
DO ANO

TEXTO: REDAÇÃO | FOTO(S): DIVULGAÇÃO

Apesar disso, 
indústria confia em 
recuperação até o 
fim de 2022

42 | BALCÃO AUTOMOTIVO



43BALCÃO AUTOMOTIVO | 

As montadoras no País fabricaram em 
julho 12,7 mil caminhões, recuo próximo 

a 5% na comparação com o mês anterior. No 
acumulado do ano foram fabricadas 84,5 mil 
unidades, 5,6% a menos que em iguais meses 
do ano passado. Os números foram divulgados 
no começo do mês pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
 
“A queda em julho ocorreu por causa da 
paralisação de uma das fábricas”, recorda 
o vice-presidente da Anfavea, Gustavo 
Bonini, referindo-se à Mercedes-Benz, 
que teve sua produção  prejudicada 
pela falta de componentes eletrônicos.   
 
A respeito disso, o presidente da entidade, 
Márcio Leite, acredita em melhora importante 
na produção do segundo semestre com o 
restabelecimento da entrega desses itens: “O 
aumento no fornecimento é sustentável e temos 
a impressão de que o pior está ficando para trás”. 
 
Neste mês de julho houve pouco mais de 2 
mil caminhões exportados, queda de 8,5% na 
comparação com junho. No acumulado do ano os 
embarques somaram 13,1 mil unidades, 4,3% a 
mais sobre os mesmos meses de 2021. O resultado 
seria melhor, não fosse a crise no mercado 
argentino, principal parceiro comercial do Brasil. 
 

Conforme Bonini, as exportações de 
caminhões e ônibus para a Argentina 
recuaram 32% na comparação com os mesmos 
sete meses de 2021, um ano fraco como 
consequência da pandemia da Covid-19. 
 
  
PRODUÇÃO DE ÔNIBUS EM 
JULHO É A MELHOR DO ANO 
  
A fabricação de chassis para ônibus chegou ao 
maior volume de 2022 em julho, com 3,1 mil 
unidades e alta próxima a 5% na comparação com 
junho. No acumulado do ano já foram fabricados 
16,5 mil chassis, o que indica importante alta de 
38,8% na comparação com o mesmo período do 
ano passado. Os números também são da Anfavea. 
 
“Foi mais um mês com a produção acima 
das 3 mil unidades. O acumulado até julho é 
semelhante ao de 2019 [antes da chegada da 
pandemia] e nos próximos meses esses ônibus 
serão licenciados”, afirma o vice-presidente da 
Anfavea, Gustavo Bonini.  “Essa produção está 
com seu cronograma desenhado com os parceiros 
que fazem as carrocerias. De dois a quatro meses, 
estes ônibus serão entregues e isso vai refletir nos 
emplacamentos ainda este ano”, ressalta.

Márcio Lima Leite, 
presidente da Anfavea

 Gustavo Bonini, 
vice-presidente da Anfavea

Produção de 
ônibus em julho 
é a melhor do 
ano com 

3,1 mil 
unidades e alta 
próxima a 5% 
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A Mercedes-Benz do Brasil lança sua linha de produtos 2023 na Lat.Bus 
Transpúblico 2022 – Feira Latino-americana do Transporte. Juntamente 
com a 35ª edição do Seminário Nacional NTU (Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos), este é o maior evento da mobilidade 
no Brasil e na América Latina, que ocorreu entre 9 e 11 de agosto, no São 
Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, na capital paulista.

MERCEDES-BENZ APRESENTA LINHA DE 
ÔNIBUS 2023 COM MOTORES EURO 6

CUMMINS CONCLUI AQUISIÇÃO DA MERITOR

Ativa em competições como o Rally Internacional 
da Educação, o Mundial de MotoGP, o European 
Truck Racing Championship e o Rally Dakar, a 
FPT Industrial volta a Interlagos com o motor 
FPT Cursor 13 da Copa Truck. Cada vez mais 
preparada para os caminhões IVECO das 
equipes Usual Racing e FPT/Dakar Motorsports, 
a motorização recebeu atenção especial no 
sistema de cooling, com foco na otimização do 
fluxo de ar.

A Cummins Inc., anuncia a conclusão da aquisição da Meritor Inc., fornecedora de 
sistemas de transmissão, mobilidade e frenagem, aftermarket e soluções de powertrain 
elétrico para veículos comerciais e mercados industriais. A integração das pessoas, 
produtos e capacidades da Meritor em tecnologia de eixos e freios posicionará 
a Cummins como fornecedora líder de soluções integradas de trem de força em 
aplicações de combustão interna e eletrificação.

O novo DAF XF foi o terceiro caminhão mais 
emplacado em 2021, com 5.600 unidade e é 
o principal veículo da marca para o segmento 
pesado, ideal para o transporte de longas 
distâncias. Além de insumos agrícolas, 
transporta produtos frigoríficos, cargas secas 
e líquidas e produtos em geral. “O modelo 
apresenta diversos atributos e os clientes estão 
reconhecendo isso”, destaca Luis Gambim, 
diretor Comercial da DAF Caminhões.

A ZF Aftermarket anuncia o lançamento do 
Cilindro Mestre de Embreagem, aumentando a 
cobertura para a linha pesada. O componente 
pode ser aplicado em ônibus, micro-ônibus e 
caminhões Worker da VW Caminhões e Ônibus, 
equipados com motores Cummins, MAN e 
MWM, tanto Euro 3 como Euro 5. O componente 
foi desenvolvido para modelos de veículos 
fabricados a partir de 2004.

ZF AFTERMARKET LANÇA 
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM 
DA MARCA TRW

DAF XF LIDERA VENDAS DA 
MARCA NO BRASIL E CONQUISTA 
CLIENTES COM TECNOLOGIA, 
ECONOMIA E ROBUSTEZ

CADA VEZ MAIS PREPARADO, MOTOR FPT 
CURSOR 13 DA COPA TRUCK VOLTA 
A INTERLAGOS

Texto: Redação | Foto(s): Divulgação
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Sempre pensando à frente do seu tempo, a Volare vem 
desenvolvendo veículos que se encaixam a essa nova 
realidade para oferecer completa linha de modelos que 
atendem com eficiência, agilidade e robustez as necessidades 
e características do transporte coletivo urbano de passageiros 
e oferecer ao operador um veículo mais adaptado à demanda, 
tanto para uma linha regular como complementar de 
transporte.

O ano de 2021 foi de avanços para a Marcopolo, 
principalmente no cenário internacional. No 
período, a companhia exportou 1.859 unidades 
a partir da produção nacional, o que resultou 
no fechamento do ano com 21,8% do total de 
veículos produzidos dedicados ao mercado 
externo. O resultado deu o 1º lugar na categoria 
Destaque Mercadológico no Prêmio Exportação, 
responsável por reconhecer mais de 700 cases 
de organizações gaúchas.

ATUAÇÃO INTERNACIONAL DA MARCOPOLO 
É DESTAQUE NA 50ª EDIÇÃO DO PRÊMIO 
EXPORTAÇÃO

A Allison 
Transmission, 
líder em design 
e fabricação 
de soluções 
de propulsão 
de veículos 
convencionais e eletrificados e maior fabricante global de 
transmissões totalmente automáticas para veículos comerciais 
e de defesa médios e pesados, esteve presente na Lat.Bus 
& Transpúblico (Latin American Feira do Transporte), que 
aconteceu de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center.

Nos últimos meses, a Triade ampliou a sua linha 
agrícola com o lançamento de 14 peças. A empresa 
vem investindo em estudos e em tecnologias para 
ampliar essa linha em seu portfólio. Os novos itens 
contam com amortecedor de vibrações, polia do 
virabrequim - damper, polia da bomba d’água, polia 
do ventilador, etc. Ainda neste ano, a Triade pretende 
lançar mais peças para a linha agrícola, além de 
lançamentos das linhas leve e pesada.

www.triadeautopecas.com.br

LINHA AGRÍCOLA GANHA CADA 
VEZ MAIS ESPAÇO NA TRIADE

As atividades dos fabricantes de caminhões e 
ônibus seguem em alta em 2022. Para se ter 
uma ideia, a produção de caminhões colocou no 
mercado 13,9 mil unidades, totalizando 58,4 mil 
veículos nos cinco primeiros meses do ano, e quase 
a totalidade deles equipados com eixos dianteiros, 
cardans e diferenciais Dana, referência em força e 
qualidade de peças originais Spicer.

DANA EQUIPA 95% DOS 
CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE SAEM 
DAS FÁBRICAS NO BRASIL COM 
COMPONENTES SPICER

ALLISON TRANSMISSION EXIBE NOVO 
SISTEMA DE PROPULSÃO HÍBRIDA-ELÉTRICA 
NA LAT.BUS

VOLARE É A LINHA DE MICROS IDEAL 
PARA O TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO
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Para o consultor de vendas e palestrante, William Caldas, seis 
etapas compõem a venda consultiva (box). Na loja física, mesmo 
que vazia, isso não é um empecilho para a venda. “A base de 

dados que a loja tem dos clientes é um verdadeiro 
tesouro, muitas vezes esquecido pela organização. 
Imagine uma loja de autopeças que tenha em seu 
cadastro, por exemplo, a lista das oficinas que 
compram com regularidade e das oficinas que nos 
últimos 6 meses não compraram. Estamos falando 
de clientes ativos e clientes inativos. Para os ativos, 
essa oficina pode criar um canal de comunicação via 
WhatsApp, de maneira a ter sintonia fina com seus 
clientes ativos”. 

Segundo ele, quanto mais diálogo e relacionamento 
com os clientes ativos, maior a possibilidade de 
vender mais pra esse grupo de clientes e melhor, ter 
crescimento do ticket médio nos clientes que mais 
compram. Para os clientes inativos, no exemplo das 
oficinas que não compraram nos últimos 6 meses, 
ela pode criar uma campanha de reativação de 

vendas e junto uma pesquisa para entender por que essas empresas 
não compraram nos últimos 6 meses. 

“É importante ressaltar que o cliente pode estar 
inativo com a empresa, mas perfeitamente ativo com 
a concorrência. Uma vez definidas as estratégias, 
um mesmo vendedor do balcão com acesso a 
informações de qualidade, pode ativar vendas nos 
clientes da base. O que percebemos é que muitas 
empresas têm um foco ou predileção somente pelos 
clientes novos. Claro que precisamos de clientes 
novos, mas é importante ressaltar que existe muita 
oportunidade de vender para os clientes da base”.

 
Para uma abordagem mais eficiente, Caldas diz 

que vender é sobre quem compra e partindo dessa 
premissa, quanto mais repertório a equipe de vendas 
tiver a respeito de quem compra, maiores serão as 
chances de a venda acontecer. Para esclarecer, 
ele exemplifica. “Se eu vendo autopeças, preciso 
requintar frequentemente o meu repertório sobre o 

William Caldas, 
consultor de Vendas e Palestrante 

# 15       AGO / 2022

Suplemento Especial

AS ETAPAS DA VENDA CONSULTIVA

Texto: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

Como dizem, vender é uma arte, e um bom vendedor conhece 
bem todas as etapas e isso o faz ser diferenciado
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comportamento dos clientes, acerca dos produtos 
que vendo, sobre o meu segmento de atuação e o 
segmento dos meus clientes”

Em resumo, “quem vende autopeças, precisa 
conhecer com densidade o comportamento dos 
clientes, os produtos que vende, o mercado de 
autopeças e, considerando o primeiro exemplo 
que dei, precisará conhecer sobre os desafios do 
segmento das oficinais mecânicas”. E quando o 
cliente não sabe o que precisa, ele explica que 
esse é o momento de quem vende mostrar seu 
conhecimento e seu repertório.  

“Entregar valor não é apenas sobre conhecer o produto que 
vende, mas principalmente quanto ao grau de comprometimento 
e consultividade o vendedor tem para interpretar a dor do cliente. 
Vendedores de excelência possuem uma escuta ativa e qualitativa. 
Para saber qual cura oferecer (produto), é importante conhecer em 
detalhes a dor (necessidade, expectativas, desejos dos clientes)”.

DEMAIS ETAPAS 
 
Para a negociação, a principal sugestão dele é que a equipe de 

vendas tenha uma escuta ativa e qualitativa. “Compreender a dor 
do cliente significa deixá-lo falar, ouvir, anotar, gerar um diagnóstico 
e somente após, propor um prognóstico de cura, ou seja, ofertar um 
produto ou serviço de valor pro cliente. Objeções são uma bênção na 

vida de quem vende. Elas são sinais de que os clientes 
ainda possuem dúvidas, logo, isso é oportunidade 
para os vendedores argumentarem para contornar as 
objeções e propor a venda. Quem enxerga a objeção 
como um problema, está perdendo a chance de 
argumentar”.

Sobre o preço, Caldas responde que ele é um 
componente importante, porém, o cliente enxerga 
somente o preço quando o argumento do vendedor 
não faz sentido algum para ele. “Agregar valor ao 
produto através de um atendimento consultivo 
significa o vendedor entregar uma consultoria para 
o cliente enquanto vende. O cliente quando percebe 

que, além de tudo, recebeu uma orientação de qualidade do vendedor, 
ele passa a enxergar não apenas preço. O fechamento, portanto, é uma 
consequência do esmero do vendedor nas etapas anteriores”.

 
E para um pós-venda eficiente, o consultor orienta desenvolver um 

relacionamento com a base de clientes. “Esse é o melhor formato de 
pós-venda que existe. Desde que o cliente autorize receber informações 
de qualidade e que estas informações o ajudem a resolver problemas 
no dia a dia, ele perceberá que a empresa e o vendedor querem gerar 
valor para ele. Gerar valor no pós-venda contribui para a fidelização da 
carteira”.

 
Como pontos de atenção, ele especifica dois erros capitais nos dias 

de hoje em vendas. “Não ter repertório atualizado sobre o mercado 

Caio Cunha, 
presidente da WSI Master Brasil
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onde atua e não ouvir os clientes. Esses dois erros 
desencadeiam vários outros erros. Os clientes 
estão cada vez mais informados, buscam conhecer 
mais os produtos que precisam comprar e estudam 
a reputação das marcas. Um mercado com alta 
competitividade como o nosso, no Brasil, exige 
equipes treinadas frequentemente!”, conclui.

REPERCUSSÃO

Na visão de Caio Cunha, presidente da WSI Master 
Brasil, co-Fundador da WSI Consultoria e membro 
do Global WSI Internet Consultancy Advisory Board, 
o segredo para uma venda consultiva de sucesso é 
saber acompanhar o seu futuro cliente nas etapas 
que ele transita durante a sua fase de conhecimento, 
avaliação e decisão de uma compra.

Segundo ele, “o cliente inicia em uma fase de descoberta e 
aprendizado, que chamamos de consciência. Depois entra na fase 
de busca ou de reconhecimento da sua verdadeira necessidade ou 
objetivo, a fase de consideração. Uma vez que entendeu seu problema, 
seus passos vão na busca das possíveis soluções para ele, a fase de 
decisão. Conhecendo as opções e avaliando cada uma, superando 
esse momento de avaliação e decisão, é a hora de tomada de decisão 
ou compra efetivamente”.

Antonio Wrobleski, presidente do Conselho Administrativo da BBM 
Logística, sócio e conselheiro da Pathfind, empresa brasileira de 
software para a cadeia logística, comenta que as etapas da venda 
consultiva, de William Caldas, estão muito bem explanadas. 

“Pré-venda é exatamente isso: planejamento de prospecção. Para 
uma abordagem de sucesso, tem que efetivamente entender quais são 
as reais necessidades do cliente. O que ele chama de sondagem, eu 
chamo de conhecimento do cliente, a experiência do cliente, com o 
cliente. Quanto às objeções do cliente versus as argumentações do 
consultor de vendas, se ele oferecer algo que realmente atenda à sua 
necessidade, ele terá uma grande oportunidade de fazer a sua venda, 
fazer com que ela aconteça”, afirma. 

Ele destaca que a tecnologia é uma grande aliada 
para as vendas. “Hoje, tem softwares que fazem 
não só direcionamentos, como trazem para você 
as necessidades. Literalmente, isso é um facilitador 
monstro para ser muito mais eficaz nas suas 
vendas. Se você tem na sua empresa cem, duzentos, 
quatrocentos, mil vendedores, por exemplo, os 
softwares de programação fazem a gestão de 
planejamento das visitas e do tempo que ficará em 
cada uma delas, dependendo do tamanho do cliente, 
da pré-necessidade que você já pré-conheceu”. 

PROMOTOR DA MARCA

Como nenhuma empresa quer clientes esporádicos, 

Cunha dá algumas dicas. “Uma vez conquistado o 
cliente na primeira compra, precisamos convencê-lo 
e retê-lo. Isso é a fase de adoção, quando ele estará 
satisfeito com a compra e pronto para efetuar mais 
compras. Ele vai começar a abraçar a sua marca. 
Estando satisfeito com esse primeiro valor, o cliente 
pode caminhar para uma segunda opção de compra 
ou uma compra recorrente. Podemos dizer que a 
fase de retenção foi bem-sucedida e você caminha 
para a fase de expansão”.

Causando esse impacto efetivo no seu cliente, 
ele diz que agora está pronto para evoluir de forma 
duradoura com sua empresa e pronto para ser 
promotor da sua marca. “Sabendo disso, você 
precisa definir as ações internas de um processo 
de vendas consultivas, de forma que atenderá às 
expectativas dos clientes em cada uma dessas 

etapas de conhecimento, avaliação e decisão, na sua caminhada de 
compras. Ou seja, na sua fase de pré-venda, você precisa definir com 
clareza o seu público-alvo, onde ele está, no digital e presencial, ou por 
onde ele navega, suas necessidades e qual a sua dor”.

Wrobleski diz que a pessoa que vai ao balcão já tem uma pré-
direção de compra e que o bom vendedor é o que vislumbra outras 
oportunidades. “É aquele que conversando com o cliente no balcão, 
vislumbra uma outra necessidade que ele pode vender. Vou dar um 
exemplo. Alguém foi ao balcão comprar um par de palhetas, ótimo, 
está vendendo uma palheta, e aí, por que não oferecer um limpador de 
vidros ou um lustrador de automóvel? A dica para o vendedor é estar 
ligado à necessidade do cliente naquele momento”.

Para ele, a venda também é de serviço. “O pior vendedor é aquele 
que fala demais, ou o que fala de menos. Qualquer que seja o tipo 
de produto, tem que olhar primeiro se ele é mais técnico e exige 
uma explicação maior, ou se realmente é um serviço que você está 
vendendo. Ou seja, você vende este produto e na sequência vende o 
serviço”. Para exemplificar ele cita que hoje os magazines fazem a 
venda de serviços. “Ao comprar um televisor, uma geladeira, ele vai 
tentar te vender o seguro estendido. Você pode não se interessar, mas 

ele tem que oferecer”.

MENSURAÇÃO

No quesito negociação, Wrobleski explica que 
o principal é ouvir o cliente. “70% da negociação é 
ouvir e 30% é colocar seus pontos. Se você quer falar 
demais e não ouve, você tá oferecendo geladeira pra 
quem mora no polo norte. Então, o que você tem 
que fazer é ouvir pra poder contra argumentar ou 
argumentar e atender seus clientes”. Segundo ele, o 
preço é fundamental quando se fala em fechamento 
de venda, mas serviço, confiabilidade, a empresa em 
si, hoje valem mais do que preço. 

Cunha recomenda segmentar os passos dos 

Antonio Wrobleski, 
presidente do Conselho Administrativo 

da BBM Logística

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

Carlos Maia, 
gerente de Vendas 

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



49BALCÃO AUTOMOTIVO | 

clientes nas diferentes fases, desde o pré-venda. “Em 
cada fase que ele estiver, a sua comunicação com 
ele precisa ser diferente. Então, o conteúdo precisa 
levar a ele informação adequada para preencher 
sua necessidade sem violar seus interesses com 
propaganda ou publicidade que ele não deseja ouvir 
ainda. Essas etapas até aqui representam mais de 
60% do processo de compra de um cliente”.

A ENTREGA COMO DIFERENCIAL

Para o gerente de Vendas, Carlos Maia, a pré-
venda, venda e o pós-venda, é o que ele chama de 
fase da conquista, fase em que o vendedor recebe e 
ouve bem o cliente e entende as suas necessidades. 
“Quando eu dou treinamento, eu brinco que a pré-
venda é como conquistar uma menina, levá-la no 
cinema, jantar, etc.. A venda é a recompensa da pré-venda bem feita e 
o pós-venda é a fidelização”. 

Para essas três fases, ele diz que a venda é um conjunto de 
competências. “Se for competente, o vendedor fideliza o cliente, cria 
sintonia com ele, gera nele a confiança, e ele se torna um cliente 
vitalício. Eu sempre cito o meu reparador, eu estou com ele há 25 anos, 
antes com o pai e agora com o filho. Eu tenho tanta confiança nele que 
ele vai buscar e depois devolve o carro em casa, e eu não confiro qual é 
o valor do serviço dele para aprovar o orçamento. O nosso cliente pode 
ser o nosso melhor vendedor. Qualquer setor é o boca a boca”. 

Na parte de prospecção, Maia diz que uma 
grande ferramenta hoje é a tecnologia. Por meio 
das ferramentas de geomarketing é possível fazer 
o mapeamento de clientes que interessam, por 
exemplo, centros automotivos e lojas de pneus, em 
uma determinada região. 

Da experiência de Maia, três pilares são decisores 
para o sucesso de uma empresa: gestão eficiente, 
tecnologia e pessoas. “Sobre o peso de cada um eu 
diria, 20%, 20% e 60%, respectivamente. Pois, se as 
pessoas não seguirem processos e não souberem 
usar as ferramentas, de nada adianta o resto”. 

Em relação ao preço, diz ele, “tem que saber 
sempre vender o melhor preço, não o menor. Aí é 

que entram as competências de um bom profissional de vendas, que 
é conhecer bem a empresa em que ele trabalha, os diferenciais de 
preços e serviços, conhecer o concorrente e trabalhar em cima das 
deficiências dele”. Deficiências dos concorrentes que Maia orienta 
como trabalhar com elas.

“Nos treinamentos eu mostro, como exemplo, o quanto a nossa 
entrega é eficiente, sei que alguns (concorrentes) estão com falta de 
peças e eu tenho estoque para 45 dias, diversificação e produtos de 
boa qualidade. Eu não cito o concorrente, mas sei a deficiência dele e 
trabalho os meus pontos positivos em cima dele”, especifica. 

Kleybson Lucena, 
da Lucena Auto Service
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Para o processo de venda, Kleybson Lucena, diz 
que todas as etapas especificadas por William Caldas 
são necessárias e primordiais. “Principalmente, 
para o primeiro ponto (pré-venda). Caso a sua 
empresa trabalhe com agendamentos, estudar o 
cliente, e a partir do momento em que o contato é 
realizado, um dia antes lembrá-lo do agendamento 
é muito importante. O planejamento começa daí. A 
leitura do perfil do cliente, onde ele menciona suas 
necessidades e você faz toda a análise de seu 
histórico sistematicamente. Na abordagem você já 
vai pronto, facilitando as negociações e autorizações 
de todos os serviços necessários e agregados”. 

Lucena ressalta que o pós-vendas é uma 
ferramenta que fideliza e que chama o cliente para você sempre. “Pois, 
quando é você mesmo que o atendeu, solicitar feedbacks vai muito 
além de simplesmente existir um “pós-vendas” em sua empresa. Você 
se importa com o cliente e isso é o diferencial!”

De maneira geral, ele mensura que o resultado é em cima de um 
coletivo e que todas as etapas são fundamentais, uma etapa depende 
da outra. “Mas, o pré-atendimento, independentemente de venda ou 
não, faz toda a diferença. Às vezes, o cliente procura apenas uma 
informação e com um atendimento diferenciado, logo é transformado 
naturalmente em vendas”. A orientação dele é dar atenção ao cliente, 
ter transparência e educação. “São virtudes escassas que, de maneira 
geral, todo o cliente procura e quando encontra, a fidelização é certa!”.

Outra dica dele é “as aparências enganam e muitos vendedores 
ainda caem nessa! Não julgue seus clientes pelos trajes, trate-os como 
deseja ser tratado. Seja natural e mantenha uma única personalidade 
do início ao fim, para que seu cliente não lhe julgue afirmando que 
você só o tratou cordialmente somente até conseguir a venda. 
Todo processo possui início, meio e fim, com muitos detalhes que 
necessitam de sua atenção sempre! O cliente é primordial para nossa 
empresa e ele precisa não só saber, e sim SENTIR!”.

E também, o vendedor tem que se manter atualizado com o 
mercado externo. “Mesmo expondo e provando ao cliente o significado 

de “preço” e “valor”, o cliente que não conhece a 
sua empresa e seus serviços, vai pesquisar e vai te 
questionar sempre por algo!”, conclui.

COM O CLIENTE

Há mais de 15 anos em vendas de autopeças, 
Alessandro Braun, da Auto Peças Zagonel, conta que 
por estar em uma cidade menor, talvez ele não note 
muitas as etapas de vendas de William Caldas. “Há 
praticamente cinco anos, o meu atendimento é só pelo 
WhatsApp. São clientes cadastrados, praticamente 
eles cotam comigo, eu passo os valores, alguma 
promoção que tenha, e efetuam a compra”. 

Lá, o pós-venda é feito por uma profissional 
específico. “Os vendedores do balcão praticamente 
não têm mais contato com o pós-venda. O que às 

vezes eu tenho de retorno são comentários sobre as marcas que 
eu indico, esse feedback eu tenho”. Para ele, a etapa mais eficaz é 
a cotação. “Por eu estar há quase 16 anos na área, a gente sabe o 
perfil do cliente em relação à compra, se é por preço ou qualidade 
da peça. Geralmente, o nosso preço é bem atrativo e praticamente a 
venda é fechada na hora do orçamento, alguma coisa a gente negocia, 
comparamos com o preço do colega que tem catálogo para ver se está 
de acordo, sendo possível, fazemos algum ajuste”.

Um dos grandes diferenciais deles, conta Braun, é a entrega. “Nós 
temos uma entrega própria da loja, atendemos cidades vizinhas e, 
como tempo é dinheiro, a nossa entrega rápida favorece muito as 
nossas vendas. Às vezes, eu não tenho o melhor preço da região, mas 
acabamos ganhando a venda por entregarmos na hora, em um prazo 
menor do que o de um fornecedor maior”.

Na dinâmica de vendas pela internet, o que mais atrapalha para ele 
é o cliente aprovar o orçamento e a peça não estar mais disponível. 
“Apesar de trabalharmos com muitas marcas e termos todas as peças 
catalogadas em grupos específicos, por trabalharmos também com 
o Mercado Livre, acontece de as peças vendidas por esse canal não 
serem baixadas do estoque automaticamente, isso leva um tempo, 
cerca de 15 minutos, entre o pedido e a emissão da nota fiscal. Passar 
o orçamento para o cliente e depois dizer que não tem a peça acho que 
essa é a maior decepção para eles”, finaliza.

Alessandro Braun, 
da Auto Peças Zagonel

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

AS ETAPAS PARA UMA VENDA CONSULTIVA
1) Pré-Venda: planejamento e prospecção; 

2) Abordagem: a chegada ao cliente; 

3) Sondagem: descobrindo necessidades para ofertar uma 
proposta de valor através de produtos e serviços; 

4) Negociação: as objeções dos clientes x as argumentações 
do consultor de vendas;  

5) Fechamento das vendas: o resultado da confiança,

6) Pós-vendas: vender mais para os mesmos clientes. 






