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TIRAGEM: 10 MIL IMPRESSOS E
50 MIL CADASTROS DIGITAIS

Ainda nesse mês de outubro saberemos 
quais serão os rumos do País nos próximos 
quatro anos. É bom que se diga que mesmo o 
Brasil tendo voltado a fazer parte do top 10 das 
maiores economias do mundo, posto que não 
ocupava desde 2020, pelo ranking da Austin 
Rating, no 4º trimestre do ano passado, o País 
vive um momento de incertezas, pela falta 
de definição de quem será seu governante 
e também os de importantes Estados da 
Federação.

No cenário global, Daniel Funabashi, 
especialista em mercado financeiro, diz que o 
Brasil está à frente das principais economias 
mundiais. Fauzi Timaco Jorge, professor-
tutor convidado de MBA e Pós-graduação 
de Economia e Finanças, comenta que o 
Brasil é exportador de grãos, proteínas e 
outros derivados de origem animal, minérios 
e produtos industrializados que contam 
com demanda garantida em nível mundial e 
adequada competitividade-preço.

Rica Mello, empreendedor serial à frente 
de negócios em diversos segmentos como 
indústria, distribuição e varejo, analisa que 
o Brasil já esteve em posições desfavoráveis 
quando havia uma crise internacional, mas 
hoje, o cenário é outro. Já Bruno Tebaldi, 

analista de Investimentos, vê que o Brasil não 
está preparado, focando apenas nas crises 
econômicas, do ponto de vista global.

Em vendas, a inteligência emocional é 
colocada à prova todos os dias. O maior 
tropeço é parar de prestar atenção ao cliente; 
também: 8º Fórum da Qualidade Automotiva, 
com o tema “Instituto é Sustentabilidade 
ESG e Qualidade Automotiva: Mudanças na 
Cadeia de Valor e Percepções da Sociedade”, 
é realizado em setembro, em São Paulo (SP); 
e os números têm mostrado sinais positivos, 
tanto de produção, como no volume de 
licenciamentos de veículos.

Ainda: Dayco prevê um crescimento maior 
para o fechamento do seu ano fiscal; Driveway 
completa 70 anos; renovada e conectada 
com o mercado; Controil comemora 65 anos 
com plano de expansão e apta para garantir 
aumento e agilidade da capacidade produtiva; 
e a Eaton celebra 65 anos com investimentos 
no País e foco no desenvolvimento de soluções 
inteligentes de gerenciamento de energia.

Boa leitura!

BRASIL VIVE MOMENTO DE INCERTEZAS

|  EDITORIAL4 BALCÃO AUTOMOTIVO Nº 192 |  ANO XVII  |  OUTUBRO DE 2022

O EDITOR

29 MIL VISITAS POR MÊS

www.BalcaoAutomotivo.com

NAVEGUE EM NOSSO SITE

jornalbalcaoautomotivo
20 MIL SEGUIDORES

SIGA NOSSA PÁGINA NO LINKEDIN

jornalbalcaoautomotivo

jornalbalcaoautomotivo
12 MIL SEGUIDORES

Apoios e Parcerias

HÁ 16 ANOS LEVANDO INFORMAÇÃO DE 
QUALIDADE À REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA

DIRETORIA

DIRETOR COMERCIAL
Edio Ferreira Nelson

edio@jornalbalcaoautomotivo.com.br

CONSELHEIRO CONSULTIVO
Carlos de Oliveira 

COMERCIAL

EXECUTIVO DE CONTAS
Richard Faria

richard@jornalbalcaoautomotivo.com.br

REDAÇÃO

EDITOR-CHEFE
Silvio Rocha

redacao@jornalbalcaoautomotivo.com.br

Karin Fuchs
redacao2@jornalbalcaoautomotivo.com.br

COLABORADORES

Valtermário Rodrigues
Robson Breviglieri

  FINANCEIRO
Analista Financeira: Luciene Moreira

luciene@jornalbalcaoautomotivo.com.br

DEPTO DE ARTE
Supervisor de Arte/Proj. Gráfico

Fabio Ladeira
fabio@jornalbalcaoautomotivo.com.br

MKT DIGITAL
Guilherme Nelson

guilherme@jornalbalcaoautomotivo.com.br

Otávio Rocha
digital@jornalbalcaoautomotivo.com.br

ASSINATURAS
contato@jornalbalcaoautomotivo.com.br



Alta performance 
e desempenho.
Chegou a nova linha 
de Fluido de Freio 
da Authomix.

Um mix de soluções 
para o seu negócio de 
autopeças e motopeças.

Recomendado 
para sistema 
hidráulico de freios

Com identificação 
de medida na 
embalagem para 
facilitar a aplicação

Disponíveis em 
embalagens 
de 500ml e 200ml

/authomix
Acesse nosso site e confira
authomix.com.br



6 | BALCÃO AUTOMOTIVO

Enquanto a venda total de veículos usados teve queda de 5,5% no 
comparativo de setembro com agosto, a demanda por modelos 
seminovos, aqueles com até três anos de uso, registraram crescimento 
de 20% no mesmo comparativo. Os dados, que incluem veículos leves, 
pesados e também motocicletas foram divulgados pela Fenauto, a 
entidade que representa os lojistas independentes de veículos.

DEMANDA POR 
SEMINOVOS 
CRESCE 20% 
EM SETEMBRO

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

Tradicionalmente, a Dana apoia e divulga a campanha Outubro Rosa para reforçar a 
importância dos cuidados com a saúde da mulher, com destaque para o diagnóstico 
precoce do câncer de mama. O vídeo divulgado através do Canal Dana no Youtube 
alerta para a importância dos cuidados com a saúde e o potencial do diagnóstico 
precoce de doenças, ratificando, como o câncer de mama.

Com o objetivo de testar as condições dos amortecedores e, assim, 
promover ações que tornem o trânsito mais seguro, a Nakata realiza 
a avaliação gratuita dos amortecedores de veículos, Auto Stop 
Nakata, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em Eunápolis (BA), 
e nos dias 14 e 15 de outubro, em Porto Seguro. Em Vila Velha (ES), 
a checagem acontece nos dias 21 e 22 de outubro.

NAKATA FAZ AVALIAÇÃO GRATUITA 
DE AMORTECEDORES NA BAHIA E 
ESPÍRITO SANTO

MAGNETI MARELLI LANÇA 
FARÓIS PARA A NOVA FIAT 
STRADA

A Marelli Cofap Aftermarket expande cada vez mais sua gama 
de iluminação automotiva com a marca Magneti Marelli e lança 
novos códigos de faróis para a Nova Fiat Strada: IMM0321263 
(lado direito) e IMM0322264 (lado esquerdo). Os faróis são itens 
fundamentais para a segurança e ajudam o motorista a trafegar com 
mais confiança pelas vias públicas durante o dia e, principalmente, 
o período da noite.

OUTUBRO ROSA: DANA ALERTA PARA 
IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS COM A 
SAÚDE DA MULHER

Os resíduos sólidos urbanos têm sido uma preocupação constante em 
função do aumento das emissões de CO2 e dos impactos ambientais 
causados, como o aquecimento global. A Tecfil realiza, desde 2011, um 
trabalho de conscientização voltado à separação dos resíduos, visando o 
reaproveitamento dos materiais orgânicos. A iniciativa é voltada aos seus 
prestadores de serviços e colaboradores.

TECFIL DESTINA QUASE 1.500 
TONELADAS DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 
PARA COMPOSTAGEM
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CONHEÇA QUAIS SÃO OS TIPOS DE 
PRODUTOS QUÍMICOS DA UNI1000 
PARA LIMPAR E PROTEGER SEU 
AUTOMÓVEL

NOVA REDE DE DISTRIBUIDORES 
AMPLIA PARTICIPAÇÃO DA 
VALVOLINE

Desde o início do ano, a Valvoline adotou uma forma integrada de trabalho junto 
a distribuidores para oferecer suporte com equipe voltada ao atendimento e 
treinamento para os profissionais dessas empresas, garantindo conhecimento 
técnico sobre os produtos. Desta forma, conta com rede de distribuidores 
dedicada à comercialização de seu portfólio de todas as linhas de lubrificantes 
em São Paulo.

CUSTO DE CARRO ELÉTRICO ATINGIRÁ 
PARIDADE DE CARRO A COMBUSTÃO 
ATÉ 2026

A Continental anuncia Gabriela Pavanelli como nova coordenadora de 
Vendas do Departamento Comercial. Depois de oito anos liderando o setor 
de Marketing da companhia, a profissional terá sob sua responsabilidade 
administrar as áreas de Vendas, Clientes e representantes regionais do 
Aftermarket da divisão ContiTech, comandada por Paulo Lira, Sales 
Manager Automotive Aftermarket South America.

CONTINENTAL 
TEM NOVA 
COORDENADORA 
DE VENDAS

O custo de fabricação de carros elétricos atingirá a paridade com 
os carros a combustão entre 2025 e 2026. É o que prevê o diretor 
administrativo da Envision Racing, Sylvain Filippi, apontando que o 
equilíbrio poderá acelerar a transição do setor para veículos a novas 
propulsões. Segundo Filippi, nos próximos anos, se tornará mais caro 
fabricar automóveis tradicionais, o que deve fortalecer os elétricos 
no mercado.

Usada nas peças metálicas contra 
a ferrugem, umidade ou oxidação, 
a linha de produtos químicos 
da UNI1000, marca do Grupo 
Universal Automotive Systems, 
auxilia no desempenho e manutenção do automóvel. “A UNI1000 tem 
diversificado as soluções e implementos no segmento automotivo, 
com produtos de alta qualidade e grande custo-benefício”, ressalta 
Ricardo Ferreira, fundador e presidente do Grupo.

FORD BELINA 88 DO ROTA DO ASFALTO 
RECEBE PEÇAS DA APLIC RESOLIT E NOVOS 
FARÓIS DA ARTEB PARA EXPEDIÇÃO RUMO 
À CORDILHEIRA DOS ANDES

O Rota do Asfalto, projeto de Wagner Peres Coronado e Raphael 
Pimpinado Peres, que atua na manutenção e restauração de carros 
clássicos e organização de viagens, largou em 10/10 rumo à 
Cordilheira dos Andes, na Argentina, com um Ford Belina’88, reparado, 
que ganhou apoio de empresas do setor automotivo, como a Aplic 
Resolit, que forneceu peças de sua fabricação, e novos faróis da linha 
ARTEB Clássicos.
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FIQUEPORDENTRO

CORTECO REALIZA A LOGÍSTICA 
REVERSA DE EMBALAGENS EM 
PARCERIA COM O PROGRAMA 
EURECICLO

Atenta às questões ambientais e ligadas à ESG, a Corteco, marca do 
Grupo Freudenberg, realiza a logística reversa das embalagens de 
seus produtos, em parceria com a eureciclo, certificadora de logística 
reversa. Com essa iniciativa, a empresa já compensou 9,29 toneladas 
de embalagens em um ano, reinserindo-as na cadeia e contribuindo 
com o desenvolvimento do setor de reciclagem no País.

COBREQ ORIENTA SOBRE O USO 
CORRETO DE SPRAY ANTIRRUÍDO

A Cobreq alerta para a correta aplicação de solução spray antirruído (ou 
anti chios) nas pastilhas de freios. Quando for realizada a manutenção ou 
troca de peças no sistema de freios de um veículo, é importante que além 
das substituições necessárias, seja feita também a correta limpeza dos 
itens que serão reinstalados. Qualquer tipo de chiado ou ruído proveniente 
das pastilhas é uma anomalia e deve ser verificada.

LEIA ESTAS E OUTRAS NOTAS NO PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO.COM

LOUNGE MULHERES NA REPARAÇÃO SE DESTACA COMO UMA DAS 
ATRAÇÕES NA FEIRA DO EMPREENDEDOR DO SEBRAE

O “Lounge Mulheres na Reparação”, na Feira do 
Empreendedor 2022 do Sebrae, evento realizado de 7 
a 11 de outubro, no São Paulo Expo e na plataforma 
digital Sebrae Experience, contou com o patrocínio das 
empresas Cobreq, Escola do Mecânico, Grupo Universal, 
MTE – Thomson, Sabó, Tecfil e Ultracar, além também 
do apoio do comitê gestor das empresas Oficina Amiga 
da Mulher e PSC Comunicação.
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10 | BALCÃO AUTOMOTIVO

FEIRAS&EVENTOS

LANÇAMENTOS MUNDIAIS DA 
TECALLIANCE NA AUTOMECHANIKA 
2022 CHEGAM AO MERCADO BRASILEIRO

Especialista em 
padronização e 
gerenciamento de dados 
para o mercado de peças 
de reposição automotiva, 
a TecAlliance ampliou seu 
portfólio com o lançamento de dois novos produtos: o VIO (sistema com 
informações da frota circulante para o Brasil e outros países da América 
do Sul) e o TecCom com seu módulo de gestão de processos de Garantias 
e Devoluções de peças, que foram apresentados na Automechanika 2022.

Após um período de pausa em decorrência da pandemia do Coronavírus e a 
realização de evento híbrido no ano passado, a Automechanika aconteceu de 13 
a 17/09, em formato presencial, em Frankfurt, na Alemanha, e a Corteco marcou 
presença no evento, recebendo os visitantes em seu estande. Com o tema “Corteco 
– entre o passado, o presente e o futuro”, a marca apresentou os produtos e 
abordou os seus 25 anos, recém-completados.

A ZM apresenta pela primeira vez na Europa sua linha mecânica, lançada 
recentemente, com itens do sistema de suspensão como bieletas, pivôs 
de suspensão e terminais axiais e de direção, além de parafusos e 
porcas de roda. Para o mercado internacional, a ZM apresenta sua nova 
linha de impulsores para motor de partida, com tecnologia desenvolvida 
no Brasil e fabricação externa. São mais de 65 itens com diversas 
aplicações.

ZM LEVA SUA NOVA LINHA DE 
IMPULSORES DE PARTIDA PARA A 
AUTOMECHANIKA FRANKFURT

CORTECO MARCA PRESENÇA NA 
AUTOMECHANIKA COM ALTA TECNOLOGIA 
NO MERCADO DE REPOSIÇÃO

A Fras-le esteve presente na edição 2022 da Automechanika. Com destaque 
para duas de suas principais marcas, a Fras-le apresenta o portfólio completo 
de pastilhas, lonas e discos de freio para veículos comerciais, e a Fremax das 
pastilhas e discos de freio para veículos leves, reforçando o posicionamento 
como fornecedora global de componentes originais para montadoras de 
veículos leves e comerciais.

Expondo desde 1998 
no evento, com suas 
linhas tradicionais 
de produtos para 
arrefecimento e sistema 
de injeção eletrônica, “a 
Automechanika Frankfurt 
é a mais importante do 
setor e é fundamental 
nossa participação nesta feira, onde várias indústrias do mundo 
da reposição se encontram. Atualmente temos linhas de produtos 
desenvolvidas exclusivamente para o mercado europeu”, comenta 
Alfredo Bastos Junior, diretor de Marketing da MTE-THOMSON.

MTE-THOMSON PARTICIPA DA 
AUTOMECHANIKA FRANKFURT

FRAS-LE E FREMAX PARTICIPAM DA 
AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022

P O R :  R E D AÇ ÃO   |   F OT O ( S ) :  D I V U LG AÇ ÃO 
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ZF AFTERMARKET APRESENTA 
SOLUÇÕES DE ALTO VALOR 
AGREGADO PARA VEÍCULOS A 
COMBUSTÃO, HÍBRIDOS E ELÉTRICOS

Em tempos de mudanças, a interação entre todos os participantes 
do mercado e uma grande transferência de know-how são 
particularmente importantes: isso pode ser visto claramente 
no novo conceito de estande e no programa da ZF Aftermarket. 
Outro foco foram os novos desenvolvimentos para chassi de 
carros de passeio. Eles incluem as molas pneumáticas da 
SACHS para carros de passeio e os compressores de suspensão 
pneumática WABCO.

BORGWARNER APRESENTA NOVOS 
PRODUTOS PARA O MERCADO DE 
REPOSIÇÃO NA AUTOMECHANIKA 
FRANKFURT 2022

A BorgWarner aparece com suas marcas BorgWarner Aftermarket 
e Delphi Technologies juntas como um T.E.A.M (Technology 
Experts for the Aftermarket - Especialistas em Tecnologias para 
a Reposição). O estande destaca, entre outras novidades, as 
soluções de eletrificação da BorgWarner, apoiando os clientes 
no desbloqueio de futuras oportunidades de mercado e levando 
a reposição para o próximo estágio de transformação da 
e-mobilidade.

FEIRAS&EVENTOS
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COMEMORAÇÃ0 Por: Redação  |  Foto(s): Divulgação

DRIVEWAY FAZ 70 ANOS; RENOVADA 
E CONECTADA COM O MERCADO

12 | BALCÃO AUTOMOTIVO

Flora Niubó, 
sócia majoritária

 José Niubó,
sócio majoritário

À ocasião, estava presente todo 
o conselho da Driveway



13BALCÃO AUTOMOTIVO | 

A Driveway completou no último dia 29 
de setembro 70 anos de história. E para 
celebrar a marca, a empresa preparou 
uma festa grandiosa, que teve, para se 
ter uma ideia, as presenças dos maiores 
distribuidores e revendedores de peças 
do mercado automotivo. Propositalmente, 
o evento aconteceu no bairro do Ipiranga, 
na capital paulista, onde tudo começou 
em 1952. A noite foi repleta de emoção e 
comprovou o sucesso de uma indústria 

nacional que atravessou décadas mantendo 
seus princípios e valores desde a sua 
fundação. À ocasião, estava presente todo 
o conselho da Driveway. Vale destacar que 
a indústria tinha iniciado as comemorações 
no mês de agosto, no período da Autop, em 
Fortaleza (CE), num encontro para clientes 
da região Nordeste do País, que teve 
cobertura especial do Balcão Automotivo 
na sua edição 190, de agosto.

Um dos pontos altos da noite foram os 
discursos da Sra. Flora Niubó e do Sr. José 
Niubó, sócios majoritários da empresa e a 
segunda geração que trabalha para levar 
a Driveway adiante. Também falaram, 
o diretor Comercial Paulo Mosna, que 
destacou a importância da empresa para o 
mercado automotivo, e Alexandre Portela, 
diretor Administrativo/Financeiro, que fez 
menção ao respeito da Driveway pelos seus 
colaboradores e prestou uma homenagem 
àqueles que ajudaram e ajudam a construir 
esta linda história.

Completando o time da Driveway, o 

diretor de RH, Marco Aurélio Moleiro, o 
diretor Industrial, João Ferreira, e o gerente 
Nacional de Vendas, Olympio Piolla Jr. Numa 
noite repleta de alegria e descontração, 
a empresa renovou seu compromisso 
com clientes, fornecedores e instituições 
financeiras parceiras na continuidade do 
respeito, honestidade e transparência que 
sempre foram pontos marcantes em sua 
trajetória. A Driveway agradece a todos que 
fazem parte desta linda história.

Alexandre Portela,
 diretor Administrativo/Financeiro

COMEMORAÇÃ0

Tradicional indústria de autopeças festeja a data na 
presença de fornecedores, clientes, amigos e colaboradores

DRIVEWAY

Paulo Mosna, 
diretor Comercial 

(2º esq. p/ dir.) Rodrigo Carneiro, da Andap(4º esq. p/ dir.) Ranieri Leitão, do Sincopeças-BR

Convidados

SK Mobility
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Cobra Rolamentos

COMEMORAÇÃ0

SKY GroupGrupo Scherer

DRIVEWAY

Grupo SoccolDPS e DPL

(2º esq. p/ dir.) Carlos Malagoni, do Inst. Pedro MolinaGrupo Aguilera Vespor Automotive

Grupo Bezerra Oliveira(2º esq. p/ dir.) Alcides Acerbi Neto, do Sicap, e Grupo 
Meridional

Comdip

    Equipe Driveway

Grupo Bianchi
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À medida que a Stellantis N.V. se movimenta para lançar mais 28 veículos elétricos a 
bateria até 2024, o Paris Motor Show (Mondial de l’Auto) é um palco adequado para 
a empresa mostrar suas capacidades, ampla gama de ofertas eletrificadas e planos 
futuros. “Nosso compromisso com a neutralidade de carbono em 2038 beneficia a 
França, onde estamos, e continuaremos a ser o líder comercial e industrial”, disse o 
CEO da Stellantis, Carlos Tavares.

STELLANTIS ENERGIZA SALÃO 
DE PARIS COM PORTFÓLIO 
ELETRIFICADO E SE DESTACA NO 
CENTRO DO PALCO

AUDI DO BRASIL AMPLIA GARANTIA 
DE VEÍCULOS ELÉTRICOS SEMINOVOS 
CERTIFICADOS NO PROGRAMA 
APPROVED PLUS
A Audi do Brasil anuncia a ampliação do programa Audi Approved plus. 
Os modelos elétricos da marca estão inclusos no programa e recebem 
garantia adicional de um ano, além da garantia original de fábrica de 48 
meses e 8 anos da bateria de alta tensão. Além da garantia estendida, 
como diferencial inspeções rigorosas dos veículos, de 188 itens, em carros 
com motor a combustão, e mais 19 itens no caso dos veículos elétricos.

O veículo 100% elétrico Nissan LEAF possui a capacidade de armazenar 
e fornecer energia efetivamente a partir da tecnologia de recarga 
bidirecional chamada V2X (Vehicle to Everything ou Veículo para Tudo). 
A utilização desta fonte de energia alternativa é sustentável e reduz os 
custos com eletricidade ao utilizar tarifas mais baratas e integração, por 
exemplo, com sistemas de geração por painéis solares.

FORD CONFIRMA A CHEGADA DA 
MAVERICK HYBRID NO BRASIL EM 2023
A Ford confirmou o lançamento da Maverick Hybrid, que chega no início de 
2023 para ser a primeira picape híbrida do Brasil. Ela é o primeiro de três 
modelos eletrificados que vão compor o portfólio da marca no ano que vem, 
ao lado do Mustang Mach-E e da E-Transit. “A nova versão Hybrid combina 
as qualidades já conhecidas da picape com menos emissões e consumo de 
combustível”, conta Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul.

NISSAN LEAF: O ÚNICO 100% 
ELÉTRICO QUE ABASTECE CASAS 
E APARELHOS EM GERAL COM A 
ENERGIA DE SUA BATERIA

A Toyota lançou o projeto piloto Hybrid Flex Technology na Índia. A iniciativa 
tem o objetivo de promover o etanol como um importante caminho energético 
neutro em carbono no país, juntamente com a avançada tecnologia híbrida flex 
da Toyota. Durante o lançamento, uma unidade do Toyota Corolla Altis Hybrid 
flex, produzida em Indaiatuba (SP) e exportada para a Índia em junho de 2022, foi 
apresentada às autoridades governamentais locais.

COROLLA SEDÃ HÍBRIDO FLEX É 
APRESENTADO DURANTE LANÇAMENTO 
DO PROJETO PILOTO TOYOTA HYBRID 
FLEX TECHNOLOGY NA ÍNDIA
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                O País voltou a ocupar o top 10 O País voltou a ocupar o top 10 
das maiores economias mundiais, das maiores economias mundiais, 
mas há muito a ser feito e vivemos mas há muito a ser feito e vivemos 
um momento de indefinição políticaum momento de indefinição política  
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este ano, o Brasil voltou a fazer 
parte do top 10 das maiores 
economias do mundo, posto que 
não ocupava desde 2020. Pelo 

ranking da Austin Rating, em março, o País 
ficou em 10º lugar, no 4º trimestre do ano 
passado, ocupava a 13ª posição. Ainda que 
este seja um indicador positivo, o Brasil 
vive em um momento de incertezas, pela 
falta de definição de quem governará o 
País nos próximos quatro anos e também 
importantes Estados da nação.

No cenário global, Daniel Funabashi, 
especialista em mercado financeiro e 
sócio da iHUB Investimentos, diz que, 
surpreendentemente, o Brasil está à frente 
das principais economias mundiais, que 
foram tomadas por uma onda de inflação e 
explica porque isso aconteceu.

“Pelo nosso histórico de inflação alta, o 
Banco Central atuou de forma ágil, assim 
que a inflação começou a dar sinais de 
aquecimento, e iniciou o ciclo de elevação dos 
juros. Isso não nos poupou de sofrer com a 
elevação de preços, que chegou a bater mais 
de 12% no período de 12 meses, mas faz 
com que hoje, enquanto os Estados Unidos 

e a Europa sofrem com altas constantes na 
inflação, nossa economia enfrente deflação 
pelo terceiro mês consecutivo”.

Fauzi Timaco Jorge, professor-tutor 
convidado nos MBA e Pós-graduação on-
line da FGV para disciplinas de Economia 
e Finanças, executivo e consultor 
empresarial, comenta que o Brasil é 
exportador de grãos, proteínas e outros 
derivados de origem animal, minérios e 
produtos industrializados que contam com 
demanda garantida em nível mundial e 
adequada competitividade-preço. “Há de se 
atentar para o fato de que, a partir de 2024, 
os países da União Europeia dificultarão 
importações de produtos originados de 
zonas de desmatamento, quer seja tal 
desmatamento legal ou não”, pondera.

Quanto às importações, ele diz que 
o Brasil tem a garantia de uma reserva 
internacional em divisas que poucos países 
têm no mercado internacional e que os 
níveis de preços domésticos no Brasil 
sofrem a influência dos humores de certos 
insumos básicos negociados nos mercados 
de países que, atualmente, enfrentam níveis 
de inflação altos, há muito não observados.

“Por isso, há que se reduzir tal influência, 
modificando as cláusulas contratuais 
que nos impelem a uma prática de 
preços internos fundamentada em 
preços internacionais sobre os quais não 
temos nenhum controle, por empresas 
brasileiras que possuem negociação de 

suas ações no exterior, como é o caso da 
Petrobras”, explica.

Rica Mello, empreendedor serial à frente 
de negócios em diversos segmentos como 
indústria, distribuição e varejo, analisa que o 
Brasil já esteve em posições desfavoráveis 
quando havia uma crise internacional, mas 
hoje, o cenário é outro. “Por ter uma economia 
que é muito representativa para o consumo, 
ou seja, o País não depende tanto do resto 
do mundo. Apesar de ter muita exportação 
e muita importação, os percentuais do Brasil 
não são muito altos quando comparados à 
maioria dos países mais ricos, e também 
ficamos muito protegidos porque o nosso 
nível de reserva cambial é altíssimo”.

Outro ponto é o potencial interno. 
“Se há uma crise internacional, existe a 
possibilidade de migrar parte da nossa 
produção de energia, dos nossos serviços 
para o mercado interno, se conseguirmos 
lidar melhor com o mercado interno, se 
o governo fizer as reformas tributária e 
administrativa, se ele fizer a sua parte. O 
Brasil está bem posicionado para uma crise 
internacional, mas pode ficar bem melhor 
com um governo que de fato trabalhe para 
as reformas, pensando neste país como 
uma empresa, que tem que ser bem gerida, 
bem otimizada e trazendo bem-estar para a 
população”, afirma Rica.

Ao contrário, Bruno Tebaldi, analista de 
risco da Nova Futura Investimentos, vê que 
o Brasil não está preparado, focando apenas 
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“O sistema tributário brasileiro é 
extremamente complicado, ineficiente e caro 
para o contribuinte. Estima-se que hoje as 
empresas gastem em torno de cinco meses 
de trabalho para pagar seus tributos. Além 
do custo dos tributos, as empresas gastam 
muito dinheiro com processos burocráticos 
para poder pagar esses tributos”

Daniel Funabashi, especialista em mercado financeiro e sócio da iHUB Investimentos
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Daniel Funabashi, especialista 
em mercado financeiro e sócio da 
iHUB Investimentos
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nas crises econômicas, do ponto de vista 
global. “O Brasil se encontra na saída da crise 
da Covid-19 com grandes efeitos. E como o 
resto do mundo, atualmente encontra-se em 
uma luta pelo controle da inflação. É preciso 
reconhecer que o Brasil tem se mostrado 
eficiente no controle inflacionário quando 
comparado aos outros países, porém a 
inflação precisa retornar a meta e isso será 
um caminho árduo”.

Ele acrescenta com o controle fiscal. 
“Neste ponto, o Brasil ainda tem uma batalha 
a fazer, pois as desonerações fiscais e os 
gastos governamentais ainda são problemas 
que deverão ser abordados. Isso coloca uma 
restrição no Brasil para enfrentar uma crise 
econômica por meio do canal fiscal”.

Reformas prioritárias
Questionado sobre quais reformas são 

necessárias para o Brasil, Fauzi começa pela 
reforma tributária, de forma que modifique 
a base de incidência dos impostos e suas 
correspondentes alíquotas. Aqui no Brasil, a 
base de incidência dos tributos é o consumo: 
comprou, tem que pagar imposto.

“Economias avançadas praticam base 
renda: recebeu algum dinheiro por um 
serviço prestado, lucros, dividendos, 
juros recebidos e aluguéis, tem que pagar 
imposto. Isso significa que os impostos 
aqui no Brasil são absolutamente “cegos”, 
ou seja, são regressivos, porque não levam 
em consideração a renda do consumidor ao 
adquirir algum bem ou serviço. Lá fora, os 
tributos que incidem sobre o consumo são 
menores do que os aqui existem. É fácil 
perceber que os mesmos produtos ali são 
mais baratos do que os que são produzidos”.

Segundo ele, há uma máxima que diz 
que, quando o imposto é baixo, todos 
pagam; quando o imposto é substancial, 
leva a artifícios visando sua sonegação. “A 
tributação que leva em consideração a renda 
do contribuinte é, por si só, progressiva, 
ou seja, quanto mais alta a renda, maior 
deverá ser a alíquota incidente sobre tal 
rendimento, tendo este tributo repartido 
convenientemente entre união, estado e 
município”.

Ainda de acordo com ele, “hoje, nossos 
vizinhos de outros países passam por 
cima deste Brasil e vão a Miami adquirir 

computadores e outros bens, porque lá 
o imposto que incide sobre o consumo é 
consideravelmente menor do que o que se 
pagaria aqui. A apresentação do passaporte, 
nos Estados Unidos, pode, ainda, beneficiar 
este consumidor não residente, com redução 
ou mesmo isenção do imposto sobre o 
consumo, como se fosse uma exportação”.

A segunda reforma que Fauzi considera 
prioritária é a política, “que elimine as 
atuais distorções e benesses, fazendo 
prevalecer o voto de cada brasileiro, em 
qualquer uma das unidades da federação, 
em mesma dimensão e importância. Isso 
significa devolver a proporcionalidade dos 
legisladores da Câmara Federal em relação 
ao total de habitantes de cada Estado”.

Nesta reforma política, acrescenta ele, 
“liberar os candidatos de qualquer verba 
pública, ou seja, permitir aos candidatos 
que busquem recursos em suas bases 
eleitorais, eliminando definitivamente 
dotações provenientes do Tesouro 
Nacional. Tudo absolutamente declarado, 
identificando doadores e valor doado, para 
eventual dedução na Declaração de Ajuste 
dos Rendimentos, no ano imediatamente 
seguinte à doação”.

Para Bruno, prioritárias são as reformas 
tributária e a trabalhista. “O Brasil possui uma 
carga tributária semelhante às existentes 
em países de renda média-alta, porém em 
contrapartida tem um retorno nos serviços 
prestados bem abaixo. Essa ineficiência 
está relacionada à complexidade tributária 
do País”, explica.

Quanto à reforma trabalhista, ele 
avalia que é uma questão extremamente 
delicada, por tocar nos direitos adquiridos 

dos trabalhadores. “A CLT assegura aos 
trabalhadores direitos como o descanso 
de suas atividades por um período ao ano, 
remuneração extra em horários especiais, 
adicionais relativos à periculosidade, 
dentre outros benefícios. Contudo, é 
contraproducente que funcionário e patrão 
não possam negociar os benefícios, em 
especial em tempos de crise”.

Na avaliação de Rica, as reformas 
necessárias são a tributária e a 
administrativa. “O Brasil é um dos piores 
países quando se pensa em tributos, a gente 
cobra o tributo em cima de trabalho, renda, 
patrimônio e do consumo. O que mais tem 
que ser ajustado é o que a gente cobra em 
cima do consumo, por ser uma tributação 
muito complexa e ineficiente, o que 
acaba tendo muita distorção e traz muita 
desigualdade por cobrar muito mais tributo 
da população mais carente e mais pobre, do 
que de quem tem mais dinheiro”.

Ele lembra que aqui no Brasil são cinco 
tributos que incidem sobre produtos, PIS, 
Cofins, IPI, ICMS e ISS, enquanto 168 
países usam uma única alíquota em cima 
de todos os produtos. “Claro que às vezes 
podem haver diferenças entre categorias 
de produtos, mas ainda assim é muito 
mais fácil, muito mais transparente para 
as pessoas, pois elas sabem exatamente 
o imposto que elas pagam e aqui no 
Brasil, não”.

Ele também defende que é preciso 
melhorar a tributação sobre a renda. 
“Inclusive, isso tem sido uma discussão dos 
candidatos à presidência da República”, diz; 
comenta que a tributação sobre o trabalho 
é confusa e que a tributação do patrimônio 
requer uma discussão ampla. “No momento 
em que se tributa patrimônio, as pessoas vão 
querer levar o patrimônio delas para outros 
locais. É uma discussão complexa e delicada, 
tem que acontecer uma discussão muito 
ampla para ajustar a tributação no Brasil, em 
especial o consumo, que é a mais pesada em 
relação à população de baixa renda”.

A segunda delas, a reforma administrativa, 
Rica comenta que ela é importante para 
enxugar e modernizar a máquina pública. “Há 
muito tempo se tenta passar alguns temas 
sobre esta reforma no Congresso Nacional 
e isso ainda está emperrado. Grande parte 
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do gasto do Estado é para a sua própria 
manutenção, ele deveria gastar o dinheiro 
que vem dos impostos para entregar um 
bem-estar melhor para a população e não 
para ele se manter. Claro que tem um custo 
de manutenção, mas ele pode ser melhor, se 
for otimizado”.

Na opinião de Daniel, o tema reformas é 
muito aberto a opiniões e vieses políticos, 
mas crê que a única reforma que é consenso 
entre todos os espectros ideológicos da 
população é a tributária. “O sistema tributário 
brasileiro é extremamente complicado, 
ineficiente e caro para o contribuinte. 
Estima-se que hoje as empresas gastem em 
torno de cinco meses de trabalho para pagar 
seus tributos. Além do custo dos tributos, 
as empresas gastam muito dinheiro com 
processos burocráticos para poder pagar 
esses tributos”.

Mudanças necessárias
Para a economia do País voltar a crescer, 

Bruno pontua as mudanças que são 
necessárias. “A trabalhista, ou seja, a força 
de trabalho deve se tornar mais eficiente; 
empregar os recursos financeiros em 
projetos com rentabilidade de longo prazo 
(podendo ser projetos de infraestrutura ou 
projetos de educação que desenvolvem o 
capital humano) e empreendedorismo. É 
necessário haver incentivos para que as 
pessoas possam empreender no País”.

Para Daniel, é necessária a redução 
de intervenção do Estado no dia a dia 
do empreendedor. “Isso é imperativo 
para que nossa economia possa crescer, 
gerar emprego e renda. Temos um 
ambiente de negócios muito burocrático 

e de alto custo. Isso faz com que os 
empreendedores pensem duas vezes 
antes de realizar investimentos, que farão 
a economia crescer”.

Rica diz que além das reformas 
necessárias, por um país ser como uma 
empresa e por competir com outros 
países, é preciso melhorar o ambiente 
competitivo. “No momento em que somos 
um país competitivo, isso significa que 
conseguiremos ter produtos e serviços 
a valores interessantes que poderemos 
exportar para o resto do mundo. No 
momento em que somos competitivos e 
estamos exportando, a gente está gerando 
emprego e renda internamente, e isso faz o 
país crescer”.

O que inclui também melhor o ambiente 
de empreendedorismo no Brasil. “É muito 
difícil e muito burocrático abrir uma empresa 
no País. Tem que facilitar a inovação e o 
empreendedorismo, e quando isso é feito, 
a gente traz muito valor. Hoje, uma grande 
parte do valor do mundo está concentrada 
nas empresas de tecnologia, em startups, 
mas não no Brasil. O governo tem que 
facilitar o ambiente dessas empresas 
para que seja mais fácil crescer no País. 
Se não trabalharmos para que o ambiente 
competitivo delas seja melhor, outros países 
podem vir aqui, o que já acontece, e dominam 
a cena. O que não é bom para o crescimento 
do país, mas sim, para os outros países”.

Fauzi defende uma taxa de juros mais 
justa. “O investimento privado e investimento 
público são as molas que propulsionam a 
produtividade, fator primeiro do crescimento 
econômico. Para isso, os bancos oficiais 
deveriam proporcionar recursos a taxas 
de juros reais palatáveis, que justifiquem o 
retorno do capital investido”, explica.

E também os programas de parceria 
público-privada para a melhoria da 
infraestrutura de produção, armazenagem 
e transporte de produtos agrícolas 
provocariam o efeito multiplicador da renda 
do agronegócio. E, ainda, a consideração 
dos créditos sobre aquisição de máquinas 
e equipamentos que compõem os ativos 
produtivos seria um atrativo a mais para o 
investimento.

“A exemplo do que ocorre no agronegócio, 

uma depreciação acelerada dos ativos 
produtivos adquiridos proporcionaria 
elementos para um lucro tributável menor, 
constituindo, por si só, um atrativo para 
o investimento e reposição do parque 
industrial”, afirma.

Investimentos estrangeiros
Bruno comenta que os principais fatores 

associados a investimentos estrangeiros 
são: tamanho do mercado da economia, 
abertura econômica; desenvolvimento/
capital humano e produtividade do trabalho. 
“Todas elas têm relação positiva, ou seja, seu 
aumento provocará o aumento dos fluxos 
de entrada de capital estrangeiro no País”, 
sintetiza.

Nas palavras de Rica, os investidores 
estrangeiros querem apenas duas coisas, 
rentabilidade e baixo risco. “É a eterna 
equação de risco e retorno. Quanto menor 
for o risco no Brasil, maior investimento 
nós teremos, porque se ele for menor, a 
necessidade de retorno também é menor, 
e a gente consegue trazer muito mais 
investimentos estrangeiros”.

Para que o risco diminua, ele explica que é 
preciso ter uma política econômica austera, 
“o que temos tido nos últimos anos, desde a 
época do Fernando Henrique Cardoso”, uma 
política cambial e câmbio flutuante, “o que 
também estamos fazendo direitinho”. Mas 
é preciso trazer outros pontos para mostrar 
esta consistência do País. “Isso começa 
pelo Estado ter um bom relacionamento 
com os demais países, nisso nós fomos 
avançando e sempre fomos conhecidos por 
termos uma diplomacia muito boa. Mas, nos 
últimos três ou quatro anos nós perdemos 
muitos pontos. Temos que rever e ter isso 
novamente para que o mundo tenha bons 
olhos em relação ao Brasil”.

Daniel explica porque, atualmente, a 
dependência do Brasil por investimentos 
estrangeiros é grande. “Aproximadamente, 
metade do capital investido na nossa bolsa 
vem de investidores estrangeiros, entre eles, 
grandes fundos de pensões e investidores 
institucionais. Com isso, atualmente, os 
rumos da nossa bolsa são, em boa parte, 
ditados pelo fluxo de capital estrangeiro”.

Por outro lado, ele conta que “o investidor 
não gosta de instabilidade, então um 
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ambiente com segurança jurídica e com 
regras transparentes, é um terreno fértil para 
investidores estrangeiros”. Hoje, o Brasil 
ocupa o rol dos piores países para se fazer 
negócio, tendo ocupado a 124ª posição no 
ranking do World Bank no “Doing Business” 
de 2021.

O Doing Business aborda facilidades para 
constituir uma empresa, obter os alvarás, 
conseguir suprimento de energia, registrar 
as propriedades, obter crédito para várias 
finalidades, proteção aos investidores 
minoritários, pagamento de impostos, 
negociação com potenciais parceiros no 
exterior, execução de contratos e tratamento 
de insolvência.

“A eliminação das barreiras que hoje 
colocam o Brasil no rol dos piores países 
para se fazer negócio, teria o condão de 
atrair investimentos para este país e, com 
isso, assegurar o indispensável crescimento 
do emprego, da renda, do consumo 
e da poupança que dá substância ao 
investimento. A Lei do Ambiente de Negócios 
(Lei 14.195/2021) deve ser executada e 

aprimorada para a reversão deste quadro 
vergonhoso que hoje dificulta o investimento 
no Brasil”, afirma Fauzi.

De acordo com ele, “a ampla dotação 
de externalidades – a infraestrutura para a 
implementação de projetos industriais, tais 
como abastecimento de água, saneamento, 
energia elétrica, transporte, escolas, 
hospitais, etc. – é fator de atração para o 
capital externo e capital doméstico voltado 
para a produção industrial”.

Fauzi comenta também que o equilíbrio 
do Balanço de Pagamentos (BP) requer a 
entrada de recursos na rubrica Movimento 
de Capitais para dar suporte às remessas 
de lucros, juros e pagamentos por fretes, 
viagens internacionais e outras rubricas da 
Balança de Serviços, dado que os superávits 
da Balança Comercial são insuficientes para 
suportar tal saída de capital estrangeiro. 
“Felizmente, o Brasil detém mais de 
US$ 350 bilhões de reservas internacionais, 
acumuladas desde o início deste século, 
podendo suportar tais déficits do BP, se e 
quando acontecerem”, diz.

O que esperar para 2023
Sobre as estimativas para a taxa de juros e 

para a inflação no próximo ano, com base em 
dados do Relatório Focus, do Banco Central, 
Daniel avalia como ficará o mercado de 
consumo. “O relatório aponta o IPCA, índice 
de inflação oficial do Brasil, em 5%, e a Selic, 
taxa básica de juros, em 11,25%, no final de 
2023. Esse movimento tende a favorecer 
o mercado de consumo, que é muito 
influenciado pelos juros, mas ainda não deve 
ser altamente positivo, pois esses 11,25% 
continuam sendo um patamar alto de juros. 
Usando um termo que ficou popular, no ano 
que vem, o mercado de consumo deve no 

máximo “despiorar””.

Avaliação similar faz Bruno. 
“Consideramos que a taxa de juros para 
2023 será de 11,50% e a inflação será de 
IPCA 4,70%, o mercado de consumo deve 
ficar retraído devido à alta taxa de juros, que 
deve represar o consumo até final de 2023”.

Fauzi também faz uma análise a partir do 
Relatório Focus, acrescentando a projeção 
de crescimento do PIB, de apenas 0,54% 
e o dólar a R$ 5,20. “Evidentemente, tais 
projeções estão sujeitas a fatores que 
poderão sofrer alteração no decorrer dos 
próximos meses, a depender, sobretudo, do 
resultado das eleições para presidente e 
governo estadual em importantes unidades 
da federação”.

Ele enfatiza que o Banco Central tem 
a incumbência de preservação do poder 
aquisitivo da moeda nacional. “Quando a 
inflação oficial supera a taxa de juros básica 
aqui praticada, é preciso recompor esta taxa, 
visando proporcionar ganhos reais para 
quem adquire títulos da dívida pública, que 
se avolumou por conta do ajuste na crise 
econômica provocada pela pandemia da 
COVID-19, superando os R$ 5 trilhões”.

E explica que o Governo se viu forçado 
a suprir os indispensáveis recursos para a 
manutenção da atividade econômica, com 
empréstimos a taxas subsidiadas, para a 
recomposição do indispensável capital de 
giro das empresas vitimadas pela crise. 
“A comparação entre os níveis do IPCA e a 
taxa de juros Selic aponta para substancial 
ganho real, atualmente, com as aplicações 
em títulos da dívida pública. É, portanto, um 
indício claro de que esta taxa de juros Selic 
poderá ser reduzida no decorrer de 2023”.

Fauzi Timaco Jorge, professor-
tutor nos MBA e Pós-graduação on-line 
da FGV para Economia e Finanças, 
executivo e consultor empresarial
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CONTROIL COMEMORA 65 ANOS

PERFIL Por: Silvio Rocha  |  Foto(s): Divulgação

Segundo Hemerson Fernando de Souza, 
diretor de Negócios, M&A e RI da Fras-
le, em entrevista exclusiva do Balcão 

Automotivo, a Controil tem diariamente 
o compromisso de oferecer as melhores 
soluções em componentes de freios 
hidráulicos, mantendo constante a evolução do 
portfólio de acordo com a frota circulante para 
garantir diversidade de itens. “Trabalhamos 
para que nosso slogan seja percebido de 
maneira legítima por todos os nossos clientes, 
seja na venda, na aplicação, na garantia e na 
experiência do uso de nossos produtos. Vai na 
confiança, vai de Controil”, diz.

Balcão Automotivo - Em primeiro lugar, conte 
mais sobre a história de 65 anos da Controil 
e seu crescimento, como é a participação 
da empresa no mercado nacional e 

internacional, etc.
Hemerson Fernando de Souza - A Controil 
nasceu em 1957 como metalúrgica para 
fabricação de kits de reparo para freio. Foi 
evoluindo ao longo dos anos. Em 1989, iniciou 
a produção de nova sede, em São Leopoldo 
(RS). Já em 2000, começou a produzir cilindros 
de embreagem, servo freio e mangueiras 
injetadas. Em 2004, expande os negócios 
com a comercialização para montadoras, 
implantação de centro tecnológico e recebe 
certificações ISO/TS 16949 e ISO 9001/2000. 
Depois, é adquirida pela Fras-le, em 2012, e, nos 
últimos anos, foi implementado um robusto 
plano de investimentos que envolveu a compra 
de equipamentos modernos e precisos, 
reforço nos controles de qualidade e avanço 
na automação de processos em manufatura. 
Desta forma, a empresa chega aos 65 anos 

com plano de expansão e totalmente apta para 
garantir aumento e agilidade da capacidade 
produtiva, visando atender as necessidades do 
mercado da melhor forma possível.

BA - Fale sobre as linhas de produtos que 
oferece e quais as características e diferenciais 
que fazem a Controil se consolidar no mercado. 
HFS - Produzimos cilindro mestre e servo 
freio e mantemos a liderança nesses 
itens. Também temos, em nosso portfólio, 
cilindro de roda, cilindro de embreagem e 
kits de reparo, além de líquido para freio. O 
portfólio para OEM é composto pela linha 
de polímeros, mangueiras injetoras para 
diversas aplicações e materiais de borracha 
para vedação. Somos especialistas em 
freios hidráulicos com soluções e serviços 
completos para o mercado de reposição, 

A empresa chega a essa marca com plano de expansão e totalmente apta para 
garantir aumento e agilidade da capacidade produtiva, visando atender as 
necessidades do mercado da melhor forma possível
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CONTROIL

oferecendo a mais extensa cobertura para 
atender a frota circulante de veículos.

BA - Com as novas tendências do setor 
e as inovações nos veículos, quais as 
principais novidades e tecnologias nos 
itens da Controil? 
HFS - Embora essas novas tecnologias 
comecem a surgir, ainda que de forma mais 
lenta no Brasil, é um ponto que merece 
atenção e um olhar no futuro. Contudo, a frota 
circulante de veículos com motor a combustão, 
estimada em mais de 46 milhões, ainda vai 
gerar demanda por muitos anos. Falando 
sobre o nosso portfólio, especificamente 
de componentes para freios hidráulicos, a 
evolução deve exigir mais tecnologia nos 
produtos, a exemplo do que aconteceu com a 
introdução dos freios ABS. Por isso, além da 
tecnologia existente na Controil, a empresa 
conta com as inovações presentes em toda 
a Fras-le a fim de promover avanços ainda 
rápidos e consistentes neste novo ciclo.

BA - Como a empresa enxerga o atual cenário 
no quesito oportunidades para o segmento. O 
que pode ser feito? E o que ainda pode ser 
melhorado?
HFS - Oportunidades existem, pois a frota 
circulante de veículos vem envelhecendo a 
cada ano, o que gera demanda de manutenção 
nas oficinas. Para atender a complexidade de 
itens, é importante acompanhar as evoluções 
tecnológicas e manter portfólio atualizado e 
fazer com que a peça esteja no local certo. 
Entre as estratégias que envolvem melhorias 
em logística, recentemente, o Centro de 
Distribuição, localizado em Extrema (MG), 
parte integrante do Complexo Nakata, passou 
concentrar, agora, os processos de logística 
e distribuição da empresa. A exceção será 
para os estados da região Sul do Brasil, onde 
o faturamento de itens da marca permanece 
ligado à matriz, localizada em São Leopoldo 
(RS). O novo sistema de faturamento junto 
ao CD de Extrema vai otimizar processos 
e aumentar ainda mais a sinergia dos 
negócios da companhia. A posição geográfica 
estratégica do centro de distribuição, 
combinada com a implantação de um sistema 
de logística integrada entre as controladas da 
Fras-le, trará ainda mais agilidade e qualidade 

nos processos da rede de distribuição.

BA - Comente a respeito do que a Controil faz 
para se manter atualizada e por dentro das 
tendências de mercado.
HFS - Foram realizados investimentos 
robustos na planta de freios que garantiram 
aumento da capacidade produtiva, 
contando com equipamentos de ponta para 
a linha de produção com rigorosos padrões 
de qualidade em todos os processos, 
incluindo realização de testes no CTR 
Innovation Lab, mais completo centro de 
pesquisa, desenvolvimento e testes da 
América Latina. Também oferece maior 
disponibilidade de produtos e agilidade na 
entrega com portfólio mais amplo para o 
mercado de reposição no Brasil. 

BA – Conte acerca das iniciativas da empresa, 
nas áreas de capacitação e relacionamento 
com o setor.
HFS - Mantemos uma agenda muito intensa 
com nossos clientes, em especial, os 
aplicadores, mecânicos e balconistas. Isto 
envolve treinamentos, cursos e orientação. 
Além disto, seguidamente elaboramos 
conteúdo e boletins técnicos com orientações 
valiosas sobre nossos produtos, dicas de 
aplicação e cuidados técnicos. Na área 
comercial, nossos consultores estudam 
detalhadamente as frotas em cada região e 
mantêm a interlocução com distribuidores e 
varejo com o objetivo de disponibilizar o amplo 
portfólio Controil com as melhores condições.

BA – Descreva ainda o envolvimento da 

Controil nas feiras e eventos do setor. 
HFS - Participamos das principais feiras 
nacionais e internacionais do setor, 
juntamente com as outras marcas da Fras-le, 
como Fremax, Lonaflex e Nakata. A Controil é 
controlada pela Fras-le desde 2012.

BA - Como foi o desempenho da empresa no 
primeiro semestre e quais as expectativas 
para o segundo semestre de 2022?
HFS - No primeiro semestre, registramos 
bons resultados, com crescimento em 
relação ao mesmo período do ano passado 
e as expectativas para este semestre são 
bem positivas. O mercado de reposição vem 
respondendo bem e deve continuar gerando 
demanda focada no atendimento às oficinas 
para manutenção. O cenário atual mostra 
oportunidades de crescimento no aftermarket 
e também recuperação no mercado OEM, o 
qual atuamos com a linha de polímeros, com 
fornecimento para várias montadoras.

BA – Fale dos lançamentos, projetos, 
soluções e investimentos da Controil. O 
que reparadores e balconistas ainda podem 
esperar de novidade neste ano?
HFS - Os lançamentos são constantes para 
atender a frota circulante e novos modelos 
que chegam ao mercado, sendo referência 
quando o assunto é diversidade de itens. O 
varejista sabe que pode confiar na qualidade e 
também que tem disponibilidade de produtos 
para atender o mercado, com soluções 
completas em componentes para sistema de 
freios hidráulicos. Somos a marca eleita pelos 
mecânicos em nosso segmento, o que nos dá 
orgulho e nos motiva para buscar aprimorar e 
garantir a satisfação de nossos clientes. 

BA – Faça suas considerações finais...
HFS - Procuramos oferecer as melhores 
soluções em componentes de freios 
hidráulicos, mantendo constante a evolução 
do portfólio de acordo com a frota circulante 
para garantir diversidade de itens. E 
trabalhamos todos os dias para que nosso 
slogan seja percebido de maneira legítima 
por todos os nossos clientes, seja na venda, 
na aplicação, na garantia e na experiência do 
uso de nossos produtos. Vai na confiança, vai 
de Controil.

Hemerson Fernando de Souza, 
diretor de Negócios, M&A e RI da Fras-le
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Conceitualmente na psicologia, inteligência 
emocional é a capacidade de identificar 
e lidar com as emoções e sentimentos 

pessoais e de outros indivíduos. Em vendas, ela é 
fundamental e fator decisivo para o crescimento 
profissional. Em se tratando de autopeças, o 
esforço muitas vezes é muito maior do que para 
quem atua em outros segmentos.

Nesta matéria, André Buric, especialista 
brasileiro em Neurociência Comportamental e CEO 
do BrainPower, academia cerebral, explica que para 

um profissional de vendas, a inteligência emocional 
é crítica em 3 momentos. Mário Rodrigues, CEO 
do IBNVendas, dá dicas para se autoconhecer e 
desenvolver a inteligência emocional (ver boxes). 
E dois profissionais do setor contam como lidam 
com a inteligência emocional no atendimento.

Representante comercial da Bezerra Oliveira, 
Francisco Gomes teve o primeiro contato com 
autopeças na oficina de seu pai. Em autopeças, 
ele trabalhou no estoque, no balcão, na gerência 
e no telemarketing até chegar à representação. 

# 17       OUT / 2022

Suplemento Especial

Texto: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

André Buric, especialista brasileiro 
em Neurociência Comportamental e CEO 

do BrainPower, academia cerebral

EM VENDAS, A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
É COLOCADA À PROVA TODOS OS DIAS
O maior tropeço é se achar bom demais e parar de prestar atenção 
ao cliente. É preciso praticar a empatia diariamente
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Ele também ministra um curso de formação de 
balconistas.

“O desafio para ser um vendedor de alta 
performance, que vai entregar um bom resultado, 
é entender o mercado em que ele atua, se 
conhecer como profissional e ter empatia para 
identificar que, como detentor da informação, 
ele precisa oferecer uma solução ao problema 
que o cliente está trazendo. A grande sacada 
do mercado de autopeças é que a gente ganha 
dinheiro resolvendo o problema do outro”, afirma.

Por se tratar de uma venda de necessidade, diferentemente da 
venda de acessórios para embelezar o carro, Francisco diz que 
ela requer um esforço muito maior. “Há uma carga negativa muito 
forte de um cliente que vai na oficina ou na autopeça, cabe a nós 
como profissionais de venda entender que aquele é um dia atípico 
para ele e trabalhar dentro da perspectiva de que o balcão detém a 
informação. E nem sempre o cliente tem as informações corretas do 
que precisa e ele chega muito mais inseguro e desconfiado”.

Tranquilidade e segurança

Cabe ao vendedor transmitir segurança, tranquilidade, 
informações relevantes e o melhor custo/benefício. “É preciso 
estabelecer uma relação de confiança com o cliente e isso acontece 
no momento do atendimento. O profissional que está no balcão e 
tem uma inteligência emocional condizente com as demandas que 
irão aparecendo no dia a dia, antes de tudo, ele precisa se conhecer 
como profissional”.

Nesse quesito, Francisco diz que é preciso conhecer os seus pontos 
fracos. “Todos nós somos multiespecialistas, obrigatoriamente, nós 
temos no Brasil uma infinidade de marcas e modelos de veículos, 
e lançamentos a todo momento. Vão chegar no balcão veículos de 
qualquer ano procurando peças das mais diversas. Eu tenho que me 

autoconhecer como profissional, saber quais são 
meus pontos fortes e quais são os meus pontos 
fracos, e onde é que eu vou buscar esta informação, 
para eu transmitir segurança para o cliente”.

A mensagem é sempre tranquilizar o cliente. “O 
autoconhecimento do profissional vai evitar abalos, 
porque se eu mostrar insegurança para o cliente, 
imagina o tamanho do impacto negativo que isso 
pode causar na venda. Dizer, “fique tranquilo, que 
eu resolvo o seu problema”, fortalece a relação de 
confiança e eu tenho a segurança de que mesmo 
que eu não saiba exatamente onde tem aquela 

peça, há meios para tentar descobrir, como a tecnologia, o meu 
network e os distribuidores”.

Ele destaca que no momento em que se trabalha as próprias falhas, 
sabendo que você é um profissional competente e limitado, por esse 
mercado ser tão amplo, você está mais aberto para aprender, para 
não se sentir ameaçado por esse mercado, mais aberto para receber 
sugestões, ideias e críticas.

E não importa em qual canal de venda você trabalha, no balcão, no 
televendas ou como representante comercial, claro, que em cada um 
deles muda a forma de se comunicar com o cliente, mas, em comum, 
é preciso sempre extrair o máximo de informações do cliente. “Um 
dos grandes problemas no nosso mercado é que as informações 
nunca chegam completas ao profissional do balcão”, assegura.

Nos cursos em que ele ministra, Francisco sempre faz uma 
comparação com os vendedores de farmácia. “Eles já recebem do 
médico uma receita pronta, enquanto o vendedor de autopeças 
recebe parte das informações vinda do mecânico, muitas vezes 
incompleta, e no balcão tem que ser feito esse ajuste, que é muito 
sensível à proatividade do balconista. Ele tem que estar sensível 
ao que o cliente precisa, as informações que lhe faltam para ele ir 
montando esse quebra-cabeça e conseguir chegar na peça certa”.

Francisco Gomes,
Representante comercial da Bezerra 

Oliveira

Momentos críticos
Nas palavras de André Buric, no caso de um profissional de vendas, a 
inteligência emocional é ainda mais importante porque essa virtude 
é colocada à prova todos os dias. “Vender é muito mais sobre como 
lidar com o “não”, do que receber “sim”. Algo que não é o natural do ser 
humano, afinal incomoda receber um não. E por conta disso, muitos 
levam uma negativa no ambiente profissional como algo pessoal, 
demonstrando claramente uma falta de inteligência emocional 
exatamente quando ela seria mais importante”, garante.

Para um profissional de vendas, ele diz que a inteligência emocional 
é crítica em 3 momentos:

1) Abordagem inicial, para entender o momento emocional da pessoa 
que será abordada. Se em uma condição inadequada, não importa a 

conversa, o produto, ou o serviço. A pessoa simplesmente não está 
na hora certa de conversar, esperar um momento mais propício ou 
criar esse momento é uma habilidade a ser treinada.

2) Exatamente no momento de uma negativa, pois essa é a hora de 
buscar uma nova rota ou proposta. E para isso manter a calma e se 
colocar no lugar do outro é essencial, o nome disso é empatia. E ter 
empatia quando somos rejeitados é muito mais difícil do que parece.

3) Quando temos que lidar com pessoas diferentes de nós, algo 
que também naturalmente rejeitamos, afinal sempre preferimos 
estar perto de similares. Porém, entender que crescer significa 
ir além do conforto é uma verdade para qualquer área em que 
buscamos crescer. 
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Uma dica que ele deixa para o aprimoramento 
pessoal é trabalhar com metas. “Isso faz 
muito sentido, pois a meta só entra na nossa 
vida profissional quando a gente entende que 
ela também faz parte da nossa vida pessoal. 
Trabalhar com metas é se desafiar, é sempre 
tentar evoluir. O profissional que não usa a 
inteligência emocional para aceitar metas como 
um desafio, às vezes visto como um bloqueio ou 
uma cobrança, ele não cresce”.

Honestidade

Simerlei Grala, representante comercial e sócio 
de seu pai na Grala & Grala Representações, em Porto Alegre (RS), 
também começou no setor com o seu pai. “Eu estou neste ramo há 
27 anos. Quando eu tinha 13 anos, meu pai tinha um cliente, uma 
distribuidora, que eu comecei a vender para ela para as autopeças 

de cidades vizinhas. Eu estudava de manhã e fazia as 
visitas à tarde de bicicleta. Aos 18 anos, eu iniciei um 
trabalho no escritório como representante comercial, 
atendendo distribuidoras”.

Hoje, são cerca de 40 clientes na carteira da 
empresa, e Simerlei é formado em Administração, 
com pós graduação em Marketing e Vendas. Para 
ele, a base de tudo quando questionado sobre 
inteligência emocional é a honestidade. “Para estar 
nesse ramo e não ser um aventureiro, tem que ser 
honesto. A maioria dos meus clientes está há mais 
de dez anos com a gente. Se não for honesto com o 
seu cliente, não conseguirá ter uma história com ele”.

O segundo ponto é trabalhar com produtos de qualidade, com algo 
que você acredite que seja bom e que confie. “O cliente que vem pelo 
preço vai embora pelo mesmo motivo. Hoje, você pode ter o melhor 

Simerlei Grala, representante 
comercial e sócio na Grala & Grala 

Representações, em Porto Alegre (RS)

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

Mário Rodrigues faz uma análise da importância da inteligência 
emocional em vendas, “pois, nós estamos interferindo na decisão 
do outro, conduzindo ou inspirando nesta decisão, isso é bem mais 
profundo do que um mero atendimento”, e o quanto os meios digitais 
mudaram a capacidade de interpretarmos as reações dos outros.

“Em função de a gente se comunicar cada vez por meios tecnológicos, 
nós ficamos feras em emojis, em palavras mal escritas ou novos 
símbolos que fomos criando e perdendo a habilidade de interpretarmos 
expressões faciais. A inteligência emocional foi sumindo e a capacidade 
de lidar com as situações. Eu fico frustrado, pois não consigo me fazer 
claro ou não sei se estou sendo claro e o outro não é capaz de me 
entender. E a gente começa a ter cada vez mais opositores no nosso 
lidar com as pessoas”, explica.

Só que no trabalho, diferente das relações familiares, não há uma 
segunda chance. “As empresas perceberam e começaram a se 
dedicar à inteligência emocional e aumentou a procura por cursos de 
“comunicação não violenta”. Para prestar atenção no que diz e no que 
ouve, ser o mais claro possível no que quer dizer e pedir como gostaria 
de ser tratado, com igual clareza”.

Segundo ele, para usar mais a inteligência emocional a seu favor, é 
preciso praticar mais a empatia para conhecer o outro e, para isso, 
é preciso se conhecer também. “O que eu oriento os meus clientes, e 
que eu comecei com a minha família e para mim funciona muito, é a 
meditação. Parece difícil parar um pouquinho e não ficar se apegando a 
várias coisas ao mesmo tempo. Mas, ninguém consegue prestar atenção 
em várias coisas ao mesmo tempo. O Daniel Goleman, especialista em 
inteligência emocional, escreveu um livro chamado “Foco”. Ele fala sobre 
a nossa quase incapacidade de focar e como treinar isso. Precisamos 
praticá-lo, prestar atenção, e praticar a escuta ativa”.

Em vendas, ele ressalta que atendimento não é volume, mas sim, 
qualidade. “A qualidade traz volume e não o contrário. Se usarmos mais 
a inteligência emocional, a gente atinge a alta performance, que é fazer 

mais com menos. É produzir mais com menor esforço, pois você põe 
qualidade no processo”.

Um dos riscos, alerta Mário, é a autoconfiança. “É no óbvio que a gente 
tropeça. Se tem uma montanha na sua frente, você não vai cair, mas 
vai tropeçar nas pedrinhas pequenas, aquelas que a gente ignora. No 
atendimento, por exemplo, quem trabalha numa loja há 30 anos sabe 
o que o cliente quer. De fato, ele tem essa habilidade, mas se parar de 
prestar a atenção no outro, ele vai tropeçar na pedrinha e vai quebrar o 
pé. Tem que ter a inteligência de saber o quão bom eu sou e me colocar 
no risco, pois eu começo a subestimar as coisas simples e é no simples 
que está o profundo”.

E ele traça um paralelo com o paraquedismo. “Ele é um dos esportes 
mais seguros e só morre quem é bom, pois quem está começando ou no 
meio da carreira, não vai deixar de prestar atenção nas coisas básicas 
de segurança. O que acontece em vendas é se entregar às emoções, ao 
impulso e daqui a pouco estar discutindo com um cliente, se esquecer 
que o foco é atendê-lo e trazer o rendimento que a empresa espera 
para aquele atendimento. Assim como no paraquedismo, em vendas, 
só comete esse erro quem se julga muito bom, pois tem experiência e 
se esquece do básico”.

Mario sintetiza que a inteligência emocional é um exercício diário. 
“A gente desenvolve a habilidade desde a primeira infância e depois 
vamos desaprendendo. As primeiras comunicações não são com as 
falas, mas com os olhares, toque, cheiro e calor. Ainda que seja uma 
relação comercial, as mesmas ferramentas valem para as vendas; o 
olhar, o toque e o tom de voz”.

Ele finaliza dizendo que a inteligência emocional convida para falar de 
empatia, empatia convida a ouvir e ouvir convida a falar de escuta ativa. 
“Escuta ativa é a atenção plena, é prestar atenção em cada reação 
do que eu digo, depois quando eu te dou a palavra, eu preciso ouvir 
como cada uma delas soa, decodificar e guardá-las, para te atender 
plenamente”.

Interferência dos meios digitais
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preço e se amanhã tiver um concorrente com preço 
melhor, você irá perdê-lo. Meu foco são os clientes 
que preferem ter um produto com qualidade, preço 
justo e com bom atendimento”.

Ele chama a atenção para a falta de treinamento, 
principalmente em televendas. “Por mais que 
às vezes a distribuidora compre o produto com 
qualidade e preço justo, ele tem um televendas 
que só está focado em vender, pois ele não quer 
perder tempo argumentando que o produto é bom. 
Temos que tentar persuadir o cliente, mas com 
argumentos reais. Não prometer algo que não 
conseguirá cumprir. Ainda mais porque a gente lida 
com itens de segurança”.

Proatividade

Se antes os representantes comerciais eram vistos como 
tiradores de pedidos, Simerlei diz que isso faz parte do passado e 
que hoje o atendimento é primordial, com inteligência emocional e a 
parceria. “Hoje, a exigência é muito maior”, afirma. E um trabalho que 
eles fazem para os seus clientes é um acompanhamento mensal, 
do quanto eles venderam, se estão tendo crescimento, o quanto 
compraram, o quanto elas têm no estoque e para quanto tempo, e 
mostrando também as oportunidades.

“No início, alguns achavam isso ruim, mas quando a gente 
consegue mostrar o crescimento que elas estão tendo por linhas 

de produtos, as oportunidades, e mostrar que não 
é só vender, mas ver o que eles estão vendendo, 
isso muda. E, ao apresentarmos itens de curva que 
eles não estão comprando, a gente vai entender 
se estão comprando do concorrente ou se estão 
deixando de vender”.

Simerlei também conta como lida com a 
cobrança. “Hoje, eu consigo controlar um pouco a 
minha emoção, pois muitas vezes eu acho que é 
onde ocorrem os erros. Os gerentes (das fábricas) 
fazem cobranças absurdas para nós representantes 
e, às vezes, muitos deles acabam vendendo para 
clientes que vão dar problemas posteriormente. 
Por mais que a lei diga que não, eu sou responsável 

pela minha venda”.

O que ajuda também é o grupo de representantes o qual ele faz 
parte. “Eu entrei nesse grupo faz cerca de um ano, resisti um pouco, 
pois achava que um ia querer saber informação do outro. Mas é 
muito boa a troca de informações que temos sobre o mercado. No 
nosso grupo tem vários que tomaram calotes que acabaram caindo 
pela pressão dos gerentes”.

Segundo ele, “quem chega oferecendo o melhor desconto, o 
melhor preço e tenta fechar uma negociação a qualquer custo, 
acaba desvalorizando o seu produto. Se tem um produto bom, com 
qualidade e preço justo, e que está girando no mercado, o cliente 
também tem que se esforçar para tê-lo”, conclui. 

#17  OUT / 2022

Mário Rodrigues,
 CEO do IBNVendas
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o mês de setembro, a Dayco abriu as 
portas para a imprensa de sua nova 
sede, em Indaiatuba (SP), inaugurada 
em junho de 2020, o encontro só não 

aconteceu antes por causa da pandemia. 
Localizada em uma área de 12 mil metros 
quadrados, ela unificou as três antigas unidades 
no País, a de Itapira (SP), a da Cidade de São 
Paulo (SP) e de Contagem (MG). Hoje, a Dayco é 
um fabricante e distribuidor global de sistemas 
de transmissão de força para clientes OE e 
reposição.

Para a reposição, são produzidos na 
fábrica tensionadores, polias e dampers para 

segmentos leves e pesados. Também para o 
mercado de reposição, o CD da Dayco Brasil 
tem um giro mensal de aproximadamente 
dois milhões de peças entre recebimento e 
expedição. E, em agosto deste ano, foi concluída 
a aquisição da Dayco pela Hidden Harbor Capital 
Partners (Hidden Harbor), uma empresa de 
capital privado, que administra mais de US$ 700 
milhões em capital.

Em entrevista exclusiva ao editor-chefe do 
Balcão Automotivo, Silvio Rocha, Marcelo 
Sanches, diretor de Aftermarket Latam, falou 
sobre o momento atual da Dayco Brasil. “Já foi 
divulgado nos veículos de comunicação que 

INDÚSTRIA

DAYCO BRASIL ACELERA RITMO DE LANÇAMENTOS 
E PREVÊ UM CRESCIMENTO MAIOR PARA O 
FECHAMENTO DO SEU ANO FISCAL

N

Todas as novidades foram apresentadas na sua nova sede, em Indaiatuba (SP), 
e em entrevistas exclusivas para o Balcão Automotivo

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

Marcelo Sanches, diretor de 
Aftermarket Latam 
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Fundada em 1905, a Dayco é líder global em pesquisa, projeto, fabricação e distribuição de sistemas essenciais de transmissão de 
motores e serviços de pós-venda para aplicações automotivas, de caminhões, construção, agricultura e industriais. Ela está presente 
em 21 países, em 42 localidades, e conta com um time de aproximadamente 200 engenheiros em todo o mundo, em seis instalações 
de P&D (Pesquisa & Desenvolvimento) de última geração. No Brasil, a Dayco atua desde o ano 2000.

MAHLE

nós estamos com um novo controle acionário. 
Nesse aspecto é tudo novo para a gente, mas, 
pela natureza da empresa que nos adquiriu, não 
esperamos mudanças significativas no rumo que 
vínhamos dando ao nosso negócio no Brasil. A 
expectativa é bastante positiva de continuarmos 
crescendo a uma taxa um pouco maior do que já 
vínhamos tendo”.

Ele também aproveitou para tranquilizar o 
mercado. “Houve muita especulação no mercado, 
principalmente depois da aquisição. A mensagem 
que gostaria de deixar para o mercado, em especial, 
para nossos clientes e parceiros, é para eles ficarem tranquilos. 
Esqueçam as especulações, a Dayco vai continuar crescendo e 
vindo forte com novos lançamentos e aportes em 2023”.

No ano fiscal de 2022, que compreende o período de março 
de 2021 a fevereiro de 2022, o faturamento da companhia no 
mercado de reposição, com as marcas Dayco e Nytron, cresceu 
18%. Para o próximo ano fiscal (março de 2022 a fevereiro de 
2023), a previsão de crescimento é ainda maior, de 39%.

Segundo ele, o mercado pode aguardar o mesmo ritmo ou até 
maior de lançamentos de produtos. “Haja vista que nos últimos 
quatro ou cinco anos, a gente vem incorporando novos part 
numbers nas linhas existentes e também lançamos novas linhas 
de produtos. Isso tende a se intensificar no final deste ano fiscal 
e com muitas novidades para o próximo”.

Entrega
Na sequência, Silvio Rocha entrevistou o gerente de Vendas 

Brasil, Luiz Zappa. “Para nós, é um momento muito especial, 

o mercado está pujante e a gente agradece 
imensamente a oportunidade que ele está nos 
dando. Estamos aproveitando grandes lacunas 
e as nossas vendas estão com números 
super fortes. Vamos continuar nessa pegada, 
atendendo ao mercado e trabalhando nesse 
atendimento e na logística, que hoje é uma 
grande tendência, e estamos muito focados em 
resolver esse problema para os nossos clientes”. 
Neste ano, as entregas devem atingir um nível 
médio de 91%.

Assim como Sanches, Zappa também falou 
sobre portfólio. “Tem muitos lançamentos chegando e novas 
linhas de produtos, estamos trazendo a linha de ATVS e UTVS, 
as correias para serem aplicadas nos quadriciclos, triciclos, etc., 
são veículos fora de estrada que a gente está muito focado para 
atender esse mercado, que existe uma demanda, e também tem 
a linha pesada vindo muito fortemente. Há muitas novidades 
para atendermos o mercado de maneira geral e para que os 
nossos clientes vejam o quanto a marca Dayco é um parceiro 
completo para poder atender todas as demandas”.

E nesta quase reta final de ano, com 2º turno de eleições e 
Copa do Mundo, Zappa falou o quanto o mercado de reposição 
é resiliente. “Nós vemos alguns segmentos sofrendo bastante 
e o nosso com uma demanda muito grande. O otimismo é 
enorme, não podemos ficar parados, sabemos que isso é um 
momento importante e também temos que pensar no futuro 
para a companhia. Então, estamos sempre tentando trabalhar 
um passo à frente, com otimismo e com os pés bem no chão, 
para que a gente possa cada vez mais continuar crescendo, 
como está acontecendo até agora”.

INDÚSTRIA DAYCO

Luiz Zappa, gerente de 
Vendas Brasil

A EMPRESA

VEJA O VÍDEO DAS ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA EM NOSSO CANAL DO YOUTUBE.
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“Aquele que não tem coragem de assumir riscos não 
alcançará nada na vida”.

Muhammad Ali

O título “riscos e mossas” nos remete a possíveis danos ocorridos na 
lataria de um veículo, entretanto, abordaremos esse tema sob a perspectiva 
da natureza humana.

Correr riscos, principalmente durante a juventude, faz parte da vida e 
do próprio desenvolvimento do ser humano. Viver sem assumir riscos 
implica em apenas sobreviver deixando o tempo passar sem sair da zona 
de conforto.

A vida é repleta de erros, os quais proporcionam crescimento e 
aprendizado. Correr riscos, de forma calculada e, de repente, sofrer uma 
“mossa”, quer dizer, sofrer um “machucado” (obter resultados inesperados), 
faz parte do processo de evolução do ser humano.

Imagine um piloto de F1 que decidiu guiar setenta e oito voltas de 
uma corrida sem correr riscos: largou na 12ª colocação e durante toda a 
prova não realizou sequer uma ultrapassagem, mesmo guiando um carro 
competitivo. Guiou cada volta com todo o cuidado e perfeição, sem tocar 
na “zebra” uma única vez. Por conta disso, só precisou trocar os pneus uma 
única vez apenas por força do regulamento e não ofereceu resistência às 
tentativas de ultrapassagem dos pilotos que largaram na parte de trás do 

grid. Resultado: realizou uma corrida monótona e perfeita, se imaginarmos 
o motorista de um veículo de passeio em pleno período de férias, viajando 
sem pressa para chegar ao destino. Terminou a prova na 15ª colocação, 
portanto, não foi eficaz, não correu riscos e não cumpriu o propósito de 
uma corrida de F1, que é competir e buscar o melhor resultado possível.

Assim acontece em uma partida de futebol: atacar o adversário implica 
em correr algum risco no setor de defesa, mas essa postura faz parte 
do jogo. O que espera o torcedor é que seu time entre em campo com 
disposição para vencer. É comum, em entrevista ao final das partidas, 
uma equipe que saiu derrotada, para justificar o resultado, colocar a culpa 
no árbitro, nas condições do gramado, na postura defensiva da equipe 
adversária, enfim, se preocupa apenas em reclamar, reclamar e apontar 
culpados pela sua ineficiência. A busca constante pela vitória, a vibração 
no momento do gol e o espirito de equipe são características de times 
vencedores.

Assim deve acontecer com times de vendas, ou seja, equipes de vendas 
vencedoras têm brilho nos olhos, vibram a cada conquista, possuem 
espírito de equipe e estão focadas em atingir as metas de vendas.

Em nosso dia a dia não é muito diferente. O profissional que atua fazendo 
apenas o trivial tende a se manter no mesmo estágio. Correr riscos faz 
parte da vida de todo e qualquer ser humano, seja na vida pessoal ou 
profissional, afinal...

“RISCOS E MOSSAS”

ARTIGO

Comportamento por: Valtermário Rodrigues*
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Quem fica observando o vento não plantará
E quem fica olhando para as nuvens não colherá.

Eclesiastes 11:4

Os profissionais de sucesso, portanto, se distinguem pelo entusiasmo; 
pela busca por capacitação pessoal e profissional; motivação; bom 
relacionamento com pares, chefias e clientes; atingem metas e, ainda, 
possuem boa capacidade de planejamento, organização e controle.

“Quem não arrisca não petisca”, essa é uma expressão popular muito 
utilizada para definir um indivíduo que não é ousado, não age ou não corre 
riscos e, dessa forma, perde oportunidades de alcançar seus objetivos 
e sonhos e pode sofrer por conta de arrependimentos e/ou frustrações.

“Devia ter amado mais
Ter chorado mais
Ter visto o sol nascer
Devia ter arriscado mais
E até errado mais
Ter feito o que eu queria fazer”.

Epitáfio (Canção de Alok, Bhaskar e Titãs)

É importante estar preparado para aproveitar as oportunidades que 
passam pela nossa vida, afinal, como bem ilustra um clássico ditado 
popular: “O cavalo selado só passa uma vez, e você tem que pular nele”.

O tempo não volta e muitas vezes, por medo ou por limitações impostas 
pelas crenças ou traumas carregados ao longo da vida, oportunidades 
são perdidas.

“Lute com determinação, abrace a vida com paixão, 
perca com classe e vença com ousadia,
porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é 
muito para ser insignificante”.

Augusto Branco

O medo é uma emoção comum sentida em diferentes momentos 
da nossa vida. Existem dois tipos de medo: os medos reais, que nos 
protegem dos perigos, e os medos irreais — criados pela mente e que 
impedem determinadas pessoas de explorar todo seu potencial.

São esses alguns tipos mais comuns de medo: ficar doente; morrer; 
falar em público; altura; água; sangue; escuro, enfim...

A procrastinação, de certa forma, tem relação com o medo de correr 
riscos e aqui vale um trocadilho que se encaixa àquelas pessoas que 
evitam correr riscos: “Não faça hoje o que você pode deixar para fazer 
amanhã”. A falta de autoestima e segurança é, portanto, um problema 
que afeta a realização das atividades, uma vez que a pessoa evita concluir 
algo para não ser avaliado pela entrega.

Ao longo da vida, nos deparamos com situações que nos conduzem 
à tomada de decisões, sejam elas, a depender do momento, com maior 
ou menor riscos. O êxito ou possíveis “machucados”, consequência de 
nossas decisões, fazem parte da vida.

E por falar em correr riscos, me arrisquei escrever esse artigo na 
expectativa de que você, leitor, goste do texto e reflita sobre o tema.

*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”

Comportamento“RISCOS E MOSSAS”
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Chegando para atender a nova regulamentação de 
emissões Euro 6/Proconve P8 em 2023, os novos 
caminhões Volvo VM são completos e avançados. 
Todas as versões estão equipadas com um novo 
motor de 8 litros, de fabricação própria, e os 
caminhões receberam a nova transmissão I-Shift 
de 7ª geração, a mesma do FH. “São inovações que 
transformam o VM num novo caminhão”, diz Alcides 
Cavalcanti, diretor executivo de caminhões da Volvo.

LINHA VM EURO 6 TRAZ NOVO 
MOTOR VOLVO, COM MAIS 
POTÊNCIA E ATÉ 10% MAIS 
ECONÔMICO

Na Argentina, a fábrica da FPT Industrial está localizada em Córdoba, 
onde produz os motores pesados Cursor 9, 10, 11 e 13, juntamente com a 
linha média NEF, especialmente projetada para transporte e agricultura. 
Este ano, a unidade comemora uma década de produção ininterrupta, 
depois de atingir as marcas de mais de 150.000 motores fabricados no 
país e mais de 100.000 equipamentos exportados.

FPT INDUSTRIAL CELEBRA 10 ANOS DE 
PRODUÇÃO NA ARGENTINA

EMPRESAS RANDON PROMOVEM AÇÃO DE 
BEM-ESTAR PARA CAMINHONEIROS

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) 
acaba de lançar a primeira pós-graduação in 
company em veículos elétricos, autônomos 
e conectados do Brasil, iniciativa criada em 
parceria com a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). O objetivo é desenvolver 
ainda mais os profissionais do centro mundial 
de desenvolvimento da VWCO para as novas 
tendências tecnológicas do mercado.

Agora a garantia contra defeitos de fabricação de pneus de carga Dunlop passou de 
cinco para sete anos. O benefício é valido para todas as medidas dos modelos SP320, 
pneu de uso regional rodoviário para eixos direcionais e fabricados no Brasil e também 
para o modelo SP835, modelo de pneu de aplicação semelhante para eixos de tração. 
O benefício será válido para pneus produzidos ou adquiridos a partir de 01/01/2022 em 
todo o território nacional.

Uma das líderes na fabricação de eixos e 
sistemas de drivetrain lança no mercado 
automotivo brasileiro o eixo tandem MT- 17X HE 
(High Efficiency) de até 100 toneladas de Peso 
Bruto Total Combinado (PBTC). Trata-se do eixo 
de simples redução de maior capacidade de carga 
existente no mundo para transportes rodoviários 
extra-pesados. O portfólio da Meritor Brasil para 
este segmento ainda conta com os eixos MS-160 
EVO de 74 t e MT-610 de até 120 ton.

MERITOR BRASIL APRESENTA 
EIXO MT-17X HIGH EFFICIENCY DE 
ATÉ 100 TONELADAS DE PTBC

VWCO É A PRIMEIRA A DESENVOLVER PÓS-
GRADUAÇÃO EM VEÍCULOS ELÉTRICOS, 
AUTÔNOMOS E CONECTADOS

Texto: Redação | Foto(s): Divulgação

ANFAVEA
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A Suspensys Sistemas Automotivos, unidade das Empresas 
Randon especializada em sistemas e componentes de 
suspensões e eixos, participa, pela primeira vez com estande 
próprio, da Expo Transporte ANPACT 2022, em Puebla (ME). 
Até sexta-feira, 7 de outubro, a empresa apresenta soluções 
para o transporte na feira que reúne os principais players do 
segmento mexicano.

A venda de caminhões novos será puxada até 
o primeiro trimestre do ano que vem. O motivo 
é a mudança de tecnologia que ocorre no início 
de 2023, quando entra em vigor a produção 
obrigatória de modelos com motorização Euro 
6. “As fábricas vão se esforçar para produzir 
[modelos Euro 5] até o fim deste ano e a compra 
desses caminhões deve ocorrer até março”, 
afirma o diretor-executivo da Fenabrave, Marcelo 
Franciulli.

CAMINHÕES EURO 5 PUXARÃO VENDAS DO SETOR 
ATÉ MARÇO DE 2023

A RX abre o 
credenciamento para a 
23ª edição da Fenatran, 
que já tem presença 
confirmada de mais de 
500 marcas, de 7 a 11 
de novembro, no São 
Paulo Expo. “O número 
de marcas confirmadas neste ano é superior em 20% com 
relação à última edição, de 2019... acreditamos que a Fenatran 
em 2022 deverá gerar um volume total de negócios superior a 
R$ 9 bilhões”, estima Luiz Bellini, diretor de Portfólio da RX.

A Iveco comemora o marco de 10 mil caminhões 
vendidos no acumulado dos primeiros nove meses 
de 2022. O resultado representa crescimento de 
cerca de 30% sobre igual período do ano passado e 
supera o total de 8.590 licenciamentos registrados 
ao longo de 2021. Caso mantenha no último 
trimestre o ritmo mensal verificado de janeiro a 
setembro, a marca pode estabelecer um novo 
recorde no País, onde começou a produzir em 2000.

IVECO CAMINHA PARA RECORDE 
HISTÓRICO NO BRASIL

FENATRAN ABRE CREDENCIAMENTO PARA FEIRA 
QUE JÁ CONTA COM 500 MARCAS E PREVÊ 65 MIL 
VISITANTES COM VOLUME DE NEGÓCIOS ACIMA 
DE R$ 9 BILHÕES

EMPRESAS RANDON: SUSPENSYS APRESENTA 
SOLUÇÕES INOVADORAS PARA OS DESAFIOS 
DA MOBILIDADE NA EXPO TRANSPORTE 2022

A Allison Transmission anuncia o novo eGen 
Power® 130S, produto introduzido na família 
eGen Power de eixos totalmente elétricos 
da companhia, no IAA Transportation, em 
Hannover, Alemanha. Componentes-chave 
do 130S, incluindo os novos sistemas de 
suspensão, tirantes “V”, carcaças dos freios, 
freios, cubos de roda e pontas de eixo, 
foram projetados para atender a capacidade 
homologada de 13 toneladas de peso bruto 
por eixo.

ALLISON EXPANDE A FAMÍLIA DE 
EIXOS ELÉTRICOS EGEN POWER® 
PARA AMPLIAR SUAS OFERTAS 
PARA OS MERCADOS DA EUROPA E 
ÁSIA-PACÍFICO
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EATON CELEBRA 65 ANOS
Empresa completa marca importante com investimentos em 
nosso País e foco no desenvolvimento de soluções inteligentes de 
gerenciamento de energia

esta entrevista exclusiva, Fernando Piton, gerente 
Nacional de Vendas Aftermarket da Eaton, fala, entre 
outras coisas, dos 65 anos da empresa no Brasil e que 
“além dos produtos recém-lançados no mercado, como 

as barras e terminais de direção para veículos agrícolas, lançamos 
uma nova solução ao mercado de refrigeração de cargas: 
as embreagens centrífugas, que atuam como acoplamento 
para transferir o torque do motor a diesel do equipamento de 
refrigeração para o compressor. Para 2023, estamos trabalhando 
em mais 12 projetos de novos produtos que incrementarão em 
média mais 150 novos itens em nosso portfólio atual”.

Balcão Automotivo - Em primeiro lugar, conte mais sobre a história 
de 65 anos da Eaton e seu crescimento, como é a participação da 
empresa no mercado nacional e internacional, etc.
Fernando Piton - Estamos presentes em mais de 175 países e 
nossos 85 mil colaboradores espalhados pelo mundo se dedicam 
diariamente a melhorar a qualidade de vida das pessoas e o 
meio ambiente, na criação de soluções sustentáveis, reduzindo 
impactos ambientais, contribuindo com as comunidades em que 
vivemos, fazendo negócios da maneira certa e com transparência. 

Nossa história no Brasil começou com a inauguração da primeira 
fábrica da Eaton fora dos Estados Unidos: a nossa planta de São 
José dos Campos (SP), que surgiu para atender a demanda por 
válvulas da indústria automotiva brasileira em 1957. São 65 anos 
de investimentos em nosso País com foco no desenvolvimento de 
soluções inteligentes de gerenciamento de energia (ver box).

BA - Fale sobre as linhas de produtos que oferecem e quais as 
características e diferenciais que fazem a Eaton se consolidar 
no mercado.
FP - A Eaton está estrategicamente posicionada para prover 
soluções sustentáveis para uma vasta plataforma veicular 
com produtos inteligentes e inovadores através de todo o 
espectro de propulsão. Estamos preparados para atender a 
todos os segmentos de veículos, sejam eles de combustão 
interna, híbridos ou elétricos com soluções como transmissões 
e embreagens; válvulas de motores; válvulas para controle de 
emissões evaporativas, eficiência energética e pós-tratamento de 
gases; sistemas de distribuição, proteção e conversão de energia; 
sistemas de engrenagens EV, terminais e conectores. Nosso 
grande diferencial está no centro de pesquisa e desenvolvimento 

ENTREVISTA

N

Por: Silvio Rocha  |  Foto(s): Divulgação

Fernando Piton, gerente Nacional de Vendas Aftermarket da Eaton
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local, com mais de 100 engenheiros altamente capacitados que se 
dedicam a desenvolver produtos totalmente customizados para 
atender as características e necessidades do mercado automotivo 
brasileiro.

BA - Com as novas tendências do setor e as inovações nos 
veículos, quais as principais novidades e tecnologias nos itens 
da Eaton?
FP - Nós antecipamos e desenvolvemos tecnologias adequadas 
para cada região com o objetivo de mover de forma eficiente 
os negócios dos nossos clientes e contribuir efetivamente para 
o consumidor final. Atuamos para atender com alta qualidade 
às necessidades de produtos atuais e estamos totalmente 
prontos para oferecer soluções para o futuro. No segmento de 
combustão interna, a Eaton continua desenvolvendo em duas 
fábricas, que são equipadas com inúmeras tecnologias da 
Indústria 4.0, transmissões manuais e automatizadas de acordo 
com a necessidade das montadoras. Além disso, nossas válvulas 
de combustão interna passaram por grandes transformações 
tecnológicas a fim de atender os novos motores turbo do 
mercado. Também desenvolvemos soluções inovadoras, como as 
válvulas ORVR que reduzem até 98% das emissões evaporativas 
e propiciam uma queima de combustível mais otimizada de 
acordo com cada condição de uso. Ainda neste segmento, 
desenvolvemos o E-Heater que eleva a temperatura dos gases de 
combustão enquanto o motor opera em regime frio, melhorando a 
eficiência do sistema de pós-tratamento. Falando do mercado de 
veículos elétricos, aliamos nossa história com sistemas híbridos e 
nossa experiência com projetos de engrenagens e tecnologias de 
transmissões e nos tornamos a primeira empresa que desenvolveu 
as transmissões necessárias para resolver os problemas de 
performance e operação de veículos comerciais.

BA - Como a empresa enxerga o atual cenário no quesito 
oportunidades para o segmento. O que pode ser feito? E o que 
ainda pode ser melhorado?
FP - Nosso negócio está baseado em tendências de crescimento 
seculares. Mudanças climáticas, eficiência energética e novas 
legislações requerem novas soluções. A interconectividade de 
produtos e sistemas estão levando a novos modelos de negócios 
através da digitalização. Eletrificação, energias renováveis 
e mudanças na rede de distribuição de energia continuarão 
direcionando nosso crescimento.

BA - Comente a respeito do que a Eaton faz para se manter 
atualizada e por dentro das tendências de mercado.
FP - Utilizamos uma abordagem ampla para fornecer soluções 
sob medida aos nossos clientes através da identificação das 
necessidades, considerando todos os fatores das aplicações 
regionais. Esse trabalho é realizado por meio de uma ampla 
equipe de campo e Aftermarket, com parceiros espalhados 
por todo o nosso País. Em nosso Centro de Pesquisa & 
Desenvolvimento, localizado em Valinhos (SP), buscamos 
desenvolver tecnologias customizadas para as necessidades 
dos clientes em prol da redução de custos totais de propriedade 
(TCO). Nossas quatro operações no Brasil nos trazem 
flexibilidade, cadeia de fornecimento local e extensões de 
produções de nossos próprios clientes.

BA – Conte acerca das iniciativas da empresa, nas áreas de 
capacitação e relacionamento com o setor.
FP - Estar próximo de nossos clientes, sejam eles montadoras, 
concessionárias, distribuidores, mecânicos, frotistas e usuário 
final, de modo presencial e/ou virtual, tem sido um dos grandes 
diferenciais estratégicos. Este ano, já promovemos mais de 
115 treinamentos técnicos e comerciais que contaram com a 
participação de mais de 1.900 profissionais do setor. Também já 
promovemos mais de 950 atendimentos em campo com uso de 
ferramentas digitais. Essas ferramentas também nos permitiram 
promover visitas virtuais a nossas operações com a utilização de 
óculos de realidade aumentada, elevando as experiências digitais 
de nossos clientes.

BA – Fale como é o processo de garantia dos produtos Eaton.
FP - Nosso grande diferencial está na digitalização do processo de 
garantia que é totalmente gerenciado de forma digital. O portal que 
implementamos reduziu o tempo de resposta aos nossos clientes 
em até 30%, e possibilitou uma diminuição de 92% na troca de 
e-mails. Através deste portal, disponível 24h e 7 dias por semana, 

EATON ENTREVISTA
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nossos parceiros têm de forma organizada todo gerenciamento de 
seus processos de garantias e análises de falhas.

BA – Descreva ainda o envolvimento da Eaton nas feiras e eventos 
do setor.
FP - Sempre buscamos estar presentes nos vários eventos de 
âmbito nacional ou regional. Este ano, promovemos também nosso 
primeiro encontro de distribuidores do Aftermarket, contando com 
a presença de mais de 100 pessoas que representam mais de 
90% de nosso faturamento do Aftermarket. Também marcamos 
presença como expositores em feiras especializadas, como a Lat 
bus e Transpúblico, além de patrocinarmos o Simpósio SAE Brasil, 
de Mobilidade, Powertrain e Máquinas Agrícolas; o AB Plan 2022 e 
a 7ª edição do Frotas Conectadas. Em 2023, estaremos presentes 
com nossas novidades na Automec 2023.
 
BA - Como foi o desempenho da empresa no primeiro semestre e 
quais as expectativas para o segundo semestre de 2022?
FP - Os cenários são distintos para os segmentos que atuamos. 
No mercado agrícola, por exemplo, as demandas continuam 
elevadas, com safra recorde e preço elevado das comodities que 
favorecem os investimentos em modernização no setor. Tanto no 
primeiro como no segundo semestre, superamos a barreira dos 
dois dígitos de crescimento, mesmo sem considerar os índices de 
inflação. Já nos segmentos de veículos de passageiros, espera-
se uma possível estabilização no cenário de falta de microchips, 
além de uma potencial renovação de frota no setor de locações. Já 
o mercado de caminhões e ônibus, ainda há incertezas em virtude 
do início das novas legislações entrando em vigor no início do ano 

(Euro 6), incluindo a alta dos preços e o índice de inadimplência 
causado pela alta taxa de juros vigente. No Aftermarket, nossas 
estratégias de crescimento se solidificam a cada ano que passa, o 
que torna o negócio cada vez mais importante para organização, 
com crescimentos acima de 2 dígitos, mesmo desconsiderando 
os índices de inflação.

BA – Fale dos lançamentos, projetos, soluções e investimentos 
da Eaton. O que reparadores e balconistas ainda podem esperar 
de novidade neste ano?
FP - Além dos produtos recém-lançados no mercado, como as 
barras e terminais de direção para veículos agrícolas, lançamos 
uma nova solução ao mercado de refrigeração de cargas: 
as embreagens centrífugas, que atuam como acoplamento 
para transferir o torque do motor a diesel do equipamento de 
refrigeração para o compressor. Para 2023, estamos trabalhando 
em mais 12 projetos de novos produtos que incrementarão em 
média mais 150 novos itens em nosso portfólio atual.

BA - Faça suas considerações finais.
FP - Agradecemos não somente aos parceiros de negócios da 
Eaton, os quais nos orgulhamos muito em dizer que temos os 
melhores distribuidores do mercado de reposição, mas, também, 
aproveito a oportunidade para agradecer aquele aplicador ou 
consumidor final dos nossos produtos que escolhem os produtos 
Eaton por saber que por trás desta grande marca há um trabalho 
de altíssimo nível que garante muita qualidade e alta performance 
em todas as soluções disponíveis no mercado.

EATONENTREVISTA

RETROSPECTIVA EATON 65 ANOS NO BRASIL
1957 - A Eaton inicia operações 
no Brasil através da inauguração 
da fábrica de São José dos 
Campos (SP);

1980 - A empresa conquista 85% 
do mercado de transmissões;

1985 - Início da automação da 
produção em São J. dos Campos;

1990 - Produção da primeira 
Transmissão Eaton 100% 
brasileira (CL3905);

1996 - Aquisição da fábrica da 
Clark, tornando a fábrica de 
Valinhos (SP) a maior planta da 
Eaton na América do Sul;

2000 - Inauguração da moderna 
fábrica de transmissão em Mogi 
Mirim (SP);

2005 - A Eaton adquire a Pigozzi 
de Caxias do Sul e inaugura sua 
primeira fábrica no RS

2008 - Planta de Valinhos ganha 
o Eaton Business Excellence 

Award – prêmio global de planta 
com melhor gerenciamento de 
negócios;

2012 - A Eaton faz sua maior 
aquisição global com a 
compra da Cooper Industries, 
adicionando a unidade Porto 
Feliz (SP) às suas operações 
brasileiras;

2014 - A empresa conquista o 
reconhecimento de umas das 
empresas mais sustentáveis do 
Brasil, pela Revista Exame;

2016 - É produzida a 1ª 
Transmissão Automatizada 
da empresa. No mesmo ano, 
a EATON recebe o prêmio de 
reconhecimento de melhores 

empresas para começar carreira, 
pela Revista Você S/A;

2017- Planta de Mogi Mirim 
celebra 2ª Validação do 
OPA como: Performing e 
reconhecimento de Planta 
Modelo na região;

2018 - Introdução da 
Indústria 4.0 com robôs 
colaborativos na linha de 
automação da fábrica de 
Valinhos;

2019 -  Lançamento da 1ª 
Transmissão Automatizada 
para veículos comerciais 
leves, modelos urbanos 

(EAO-6106 e EAO-6206);
Eaton incorpora uso de 
Microsoft Hololens para 
Realidade Aumentada com 
a finalidade de otimizar e 
modernizar processos;

2020 - A empresa conquista 
o Prêmio Honda por 
Excelência em Qualidade e 

Entrega pelo fornecimento 
de válvulas; Acontece o 
lançamento de Válvulas 
Ocas para motores turbo; O 
Aftermarket da Eaton torna-
se uma Unidade de Negócios 
da Divisão de Veículos; 
Indústria 4.0: Fábrica de Mogi 
Mirim recebe os primeiros 
veículos autônomos;

2021 - A Eaton conquista 
o 2º Prêmio Honda por 
Excelência em Qualidade e 
Entrega pelo fornecimento de 
válvulas; É inaugurada a linha 
de válvulas ORVR, na planta 
de Valinhos, a primeira do 
Brasil; Acontece a expansão 
da linha de válvulas ORVR, 
com a solução compact 

combo valve; Transmissão 
Eaton de 2 velocidades 
equipa caminhões elétricos 
pela primeira vez no Brasil; A 
Transmissão Automatizada 
MHD da Eaton equipa 
caminhão de coleta de 
lixo; Plantas de Valinhos 
e Mogi Mirim recebem o 
reconhecimento de planta 

modelo 2020 e conquistam 
destaque global dentre as 
45 unidades automotivas da 
multinacional; Planta de Mogi 
Mirim é reconhecida pelo 
melhor projeto do prêmio 
global de Melhoria Contínua;

2022 - A empresa 
conquista o Prêmio 

de Responsabilidade 
Socioambiental da 
Mercedes-Benz do Brasil; A 
Eaton alcança certificação 
de aterro zero para todas 
as fábricas brasileiras; É 
lançamento do canal de 
comunicação multimídia 
+Eaton para o mercado 
automotivo.
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om o tema “Instituto é Sustentabilidade ESG e Qualidade 
Automotiva: Mudanças na Cadeia de Valor e Percepções 
da Sociedade”, no mês de setembro, o Instituto da 
Qualidade Automotiva (IQA) voltou a realizar os seus fóruns 

presenciais, este foi o 8º Fórum IQA da Qualidade Automotiva, 
que aconteceu em São Paulo (SP), com as participações de 
profissionais de montadoras, do mercado de reposição e voltados 
ao setor automotivo.

Claudio Sahad, presidente do Sindipeças, falou sobre a 
necessidade de capacitação. Segundo ele, a descarbonização impõe 
desafios para a reindustrialização pelas várias rotas tecnológicas 
existentes, entre elas, a propulsão elétrica, etanol e alternativas 
com biocombustíveis, além das tecnologias de conectividade e a 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“Tudo isso demanda novos tipos de profissionais na indústria, 
com treinamentos mais complexos e de longa duração, e também 
a capacitação de fornecedores, revendedores e prestadores de 
serviço”, afirmou. Marcus Vinicius Aguiar, vice-presidente da 

Anfavea, destacou o quanto o IQA é importante nesse processo. 
“Nesse momento de mudança é necessária muita capacitação e 
dentro disso, o IQA é fundamental e nosso parceiro”.

Movimentos

Fabio Bonilha, Manager do ESG TFT da Hyundai, comentou que 
globalmente, o caminho é para a eletrificação dos veículos, e aqui 
no Brasil, ele destacou o etanol. “Tem caminhos a serem trilhados e 
o etanol é parte importante dele. O governo brasileiro já está vendo 
o ciclo total, de vida de toda a cadeia”.

Alberto Abdu, Head of Sustainability da Bosch, disse que há 
anos a Bosch já trilha no caminho da sustentabilidade. “No Brasil, 
a jornada foi dividida em quatro pilares: eficiência energética, new 
clean power, gerar internamente energia limpa em nossas plantas, 
consumo de energia limpa e até 2030 a neutralização de carbono. 
Hoje, 98% da energia consumida internamente é limpa e o nosso 
foco é a autogeração”.

Gerente de vendas da Elring Klinger, Perci Albergaria, disse que 

O 8º FÓRUM IQA DA 
QUALIDADE AUTOMOTIVA 
TRAZ À TONA O TEMA ESG

Fórum

C

Descarbonização, qualificação profissional e o combate ao comércio 
ilegal de peças pela internet foram alguns dos temas do encontro

Por: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação
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Painel: Impactos ambientais e mercadológicos do comércio eletrônico no pós-venda automotivo Luiz Sérgio Alvarenga (mediador)
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a preocupação com a qualidade das peças é de ponta a ponta, 
tanto na fabricação de itens originais como para o mercado de 
reposição. “Quando falamos em qualidade na nossa empresa, ela 
é do início ao final do processo. A peça que vai para o mercado 
original tem a mesma qualidade da que vai para a reposição. A 
nossa preocupação, além de vender peças, é oferecer qualidade”.

Qualidade em xeque

Diretor-executivo do Sindirepa Brasil e Sincopeças Brasil, Luiz 
Sérgio Alvarenga, fez um alerta sobre as vendas de peças sem 
critérios pelo comércio eletrônico, colocando em risco a segurança 
das pessoas. “São quadrilhas muito bem constituídas, um instrumento 
que leva à venda de peças pela internet e não dá para competir desta 
forma. Houve a democratização da informação pela internet e o 
comércio eletrônico se tornou a menina dos olhos, mas tem que ter 
uma fiscalização, ações efetivas e recomendações”, disse.

Ele defendeu que seja feito um movimento em prol da sociedade, 
com a união dos players do setor para combater este mercado 
ilegal. “Nós estamos falando do 4º maior mercado de pós-venda do 
mundo. Entrou o comércio eletrônico, mas não acabaram a norma 
e a certificação”.

Superintendente do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo, Ricardo Camargo, ilustrou com dados sobre 
fiscalização de componentes automotivos e os desafios para 
fiscalizar o comércio virtual. “De 2019 a 2022, nós certificamos 
29.359 componentes e o índice de irregularidade foi de 8% (cerca 
de 2.390). Entre componentes de GNV, foram 6.743 e 0,24% estava 
irregular (16). Parece pouco, mas quando um produto irregular pode 
tirar a vida de alguém, é muito”.

Sobre a fiscalização do comércio eletrônico, disse Camargo, “o 
desafio é identificar quem são os vendedores, como eles estão nas 
plataformas e se o produto atende às certificações de mercado. É 
um universo amplo de monitoramento; fabricantes, importadores, 
lojas virtuais e marketplace”. Uma força-tarefa que requer novos 
procedimentos, organização e treinamento.

Osvaldo Keller, diretor do Grupo DPaschoal, falou sobre a 
preocupação eminente do grupo com a questão de segurança, por 
venderem peças de outros fabricantes. “No mercado automotivo 
há a necessidade técnica do que precisa comprar. O do it yourself 
(faça você mesmo) não é realidade e no Brasil, nós temos 
muitas diferenças regionais e realidades diferentes a respeito do 
conhecimento técnico. Nós não estamos em nenhum marketplace, 
pois entendemos que não dá para misturar as coisas”, afirmou.

IQA Fórum

Luiz Sérgio Alvarenga, diretor-executivo 
do Sindirepa Brasil e Sincopeças Brasil

Marcus Vinicius Aguiar, vice-presidente 
da Anfavea

Claudio Sahad, 
presidente do Sindipeças

Luiz Sérgio Alvarenga (mediador) Painel: Impactos atuais e futuros da descarbonização e agenda ESG na qualidade do setor automotivo
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pesar de as montadoras continuarem enfrentando 
dificuldades com a falta de insumos para a produção, 
incluindo semicondutores, o que segundo o 
presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, 

“a normalização das entregas de semicondutores 
só deve acontecer no segundo semestre de 2023”, 
os números têm mostrado sinais positivos, tanto de 
produção, como no volume de licenciamentos. E o 
resultado deste ano deve superar o de 2021.

A começar por licenciamentos, somando o 
resultado de todas as categorias, após quedas 
consecutivas neste ano, o setor reverteu o cenário 
em setembro, com alta de 2,6%, e com a estimativa 
de um crescimento maior para os últimos três meses, 
de 4,8%, 5,9% e 5,5%, respectivamente. “Isso nos leva 
a crer que é possível atingir um crescimento de 5,5% 

neste ano”, disse José Maurício Andreta Jr., presidente da Fenabrave.

A Fenabrave trabalha com uma projeção de 3.551.618 veículos 
emplacados neste ano, principalmente, com 
uma alta significativa para o segmento de motos, 
totalizando 1.350.000 unidades, 16,7% acima de 
2021. Enquanto o volume de licenciamentos de 
automóveis deve apresentar uma redução de 
0,5%, fechando o ano com 1.550.624 unidades.

Por não incluir motos nas projeções, a Anfavea 
prevê terminar 2022 com 2.140.000 unidades 
comercializadas. O que apesar dos desafios com 
o desabastecimento, esse número é factível, 
conforme explica o presidente da entidade. 
“Para atingirmos este número, nós precisaremos 
emplacar 637 mil unidades nos próximos três 

NÚMEROS DO SETOR Por: Karin Fuchs | Foto(s): Divulgação

A

MAS HÁ UMA QUEDA ESTIMADA NO VOLUME DE LICENCIAMENTOS 
PARA AUTOMÓVEIS, QUANDO COMPARADA AO ANO ANTERIOR. 
AS PREVISÕES SÃO DA ANFAVEA E FENABRAVE

NÚMEROS DO SETOR Por: Karin Fuchs | Foto(s): Divulgação

2022 PROMETE SUPERAR A 
PRODUÇÃO E AS VENDAS 
DE VEÍCULOS

José Maurício Andreta Jr., 
presidente da Fenabrave
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meses, um volume maior do que no mesmo 
período de 2021, quando vivíamos a maior crise de 
insumos. Em 2020, o problema de semicondutores 
não era tão grave e conseguimos emplacar 684 mil 
unidades nos últimos três meses. É um desafio, 
mas factível”.

Motorização – Quando comparado ao ano 
de 2021, no acumulado até setembro, chama 
a atenção o número de emplacamentos de 
automóveis e comerciais leves e híbridos: 34,2 
mil unidades, quase 60% acima do resultado do 
mesmo período do ano anterior, que totalizou 
21,4 mil unidades. “Eletrificação não pode ser considerada como 
modismo, ela é fundamental para o setor automotivo, que tem no 
seu DNA a rota de descarbonização”, disse o presidente da Anfavea.

Tendência de descarbonização também nos segmentos de 
caminhões e ônibus. No mesmo período, 813 mil unidades foram 
emplacadas de elétricos e a gás. Ante 119 mil unidades, no 
acumulado de 2021 até setembro. “Ainda que baixo no volume 
total comercializado, o crescimento mostra uma tendência e uma 
oportunidade surgindo neste mercado”, comentou Gustavo Bonini, 
vice-presidente da Anfavea.

Produção – Considerando todas as categorias, até setembro, as 
montadoras produziram 1.653.000 autoveículos, o que representou 
um aumento de 6,3% quando comparado ao mesmo período de 2021. 
Quando avaliado trimestre por trimestre, os resultados mostram 
uma franca recuperação. No primeiro foram 469 mil unidades 
produzidas, no segundo, 596 mil, e o terceiro bateu recorde, com 665 
mil unidades prontas para serem comercializadas. O resultado do 
3º trimestre é atribuído pelo presidente da Anfavea pelo período de 

férias na Europa, o que resultou mais disponibilidade 
de semicondutores no Brasil.

E por falar em insumos, o Brasil já está se 
mobilizando para diminuir a dependência de 
microchips. Para se ter uma ideia, hoje o País 
importa cerca de US$ 13 bilhões em semicondutores, 
incluindo importação direta e de componentes que 
têm semicondutores. Os números colocados por 
Márcio de Lima Leite mostram o grau de dependência 
do Brasil e, segundo ele, na demanda total por chips 
as montadoras têm uma participação de 12%, o que 
representa pelo menos US$ 1,5 bilhão.

Parcerias – Em setembro deste ano, executivos da Anfavea e 
representantes do Governo Federal foram para o Japão aproximar 
parcerias com fabricantes de chip para a produção local. Sobre esse 
encontro, Leite contou que eles tiveram a oportunidade de se reunir 
também com fabricantes de Taiwan.

“Taiwan é extremamente relevante no mercado de semicondutores 
e nós queremos parcerias com países que fazem o estado da arte, 
porque ao investir no Brasil, nós queremos também ter aqui os 
melhores investimentos e que não sejam apenas para o País, mas 
que também visem o mercado de exportação”.

E cada vez mais os veículos produzidos demandam microchips. 
Se antes eram 300/veículos, em pouco tempo, esse número já 
chega hoje a 2.000/veículos. “Quando se fala em novas fábricas, 
não se pode pensar em atender essa demanda atual. A quantidade 
de microchips nos automóveis tem subido de forma espetacular”, 
afirmou Leite.

Márcio de Lima Leite, 
presidente da Anfavea

NÚMEROS DO SETOR

Gustavo Bonini, vice-presidente 
da Anfavea
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AUMENTE SUAS 
VENDAS E LEADS 

OTIMIZANDO SUAS 
CAMPANHAS DIGITAIS 

COM EFICIÊNCIA 
E RESULTADOS.

ENVIO DE 
E-MAIL MARKETING

MAILING QUALIFICADO E ATUALIZADO!
• Segmentado por região e cargos
• Ótima taxa de abertura
• Agendamento programado
• Relatório de Abertura com base nos 50 
mil profissionais e empresas do setor 
cadastrados

 - Taxa de abertura média: 8%
  - Taxa de rejeição: 0,02%

Fale com 

50 mil 
cadastros

PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO

• 29,6 mil visitantes únicos/mês

• Pageviews (sessões): 55,818 mil
• Estrutura responsiva (não importa o 
dispositivo, celular ou desktop)

• Banners segmentados e flexíveis

Um portal completo, com notícias 
atualizadas todos os dias

Nossas seções levam 
informação para o público 
certo na hora certa:

• Mercado
• Fique por Dentro
• Artigos
• Pesados
• Vendedor Automotivo

AÇÕES PATROCINADAS NAS 
NOSSAS REDES SOCIAIS 

Divulgue sua marca/produtos nas 
principais plataformas da Web!

Contamos com uma equipe de 
especialistas em Tráfego Digital

• 36 mil seguidores 
 em nossas plataformas sociais 
 
• Nossa equipe de profissionais 
irá encontrar o público pertinente 
e publicar sua comunicação na 
hora mais rentável e com melhor 
engajamento

CONHEÇA NOSSAS FERRAMENTAS



NOSSAS LIVES PATROCINADAS

Uma audiência fiel e bastante qualificada: 

média de 6,1 mil views por live*

• Equipe de especialistas em transmissão de Lives com 
alta taxa de interação durante a transmissão

• Impulsionamento incluso por 30 dias pós-live
• Conteúdo Exclusivo, de acordo com o nosso público
• Tempo estimado de Live - 1 hora
• Disparo para nossa base de 50 mil pessoas qualificadas   

M A I S  D E

880 MIL
PESSOAS
ALCANÇADAS
em nossas Lives

CRONOGRAMA DAS LIVES

São 4 (quatro) por mês, toda quinta-feira. 
A pauta e os entrevistados são informados 
com até 4 dias de antecedência. 

Divulgue seu produto/serviço nos formatos estáticos, 
animados, vídeos e merchandisign ao vivo

• Mais de 880mil pessoas nos assistiram nas últimas 145 
Lives pelo Facebook e em nosso canal no YouTube

Nossa publicação eletrônica

• Disparo para mais de 50 mil cadastros do mercado de peças 
e serviços automotivos

• Totalmente customizada, seu anúncio com LINK direcionado 
para o site ou redes sociais ou catálogo ou qual for seu objetivo

• Relatório com engajamento, entre outros dados

REVISTA DIGITAL BALCÃO AUTOMOTIVO 

Impulsionamento/direcionamento:
• E-mail Marketing • WhatsApp 
• Home Portal  • Redes Sociais

 VAREJISTAS 
FALE COM

Desde 2006, referência nacional em informação 
sobre peças e serviços automotivos.  A publicação 
traz mensalmente conteúdo editorial consistente, 
indicadores, tendências, informações relevantes e 
novas oportunidades de negócios.

Totalmente produzido em 4 cores e impresso em papel couchê 

PERFIL DA 
PUBLICAÇÃO

PÚBLICO-ALVO:
Varejo de autopeças, distribuidores, 
atacadistas, fabricantes, centros 
automotivos e profissionais do segmento.  

DISTRIBUIÇÃO: 
• Nacional (Sul e Sudeste: 65% - Outras regiões: 35%) 
 com peridiciocidade mensal
• Envio gratuito via Correios para todo o Brasil
• Varejistas, atacadistas, distribuidores e fabricantes de 

autopeças e profissionais do segmento 

Principais Seções: 
• Fique por Dentro
• Indicativos
• Entidades do setor
• Suplemento Vendedor Automotivo
• Balcão dos Pesados & Comerciais,
    entre outras.

REVISTA IMPRESSA BALCÃO AUTOMOTIVO 

* FONTE: PESQUISA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2021

PERFIL DO LEITOR*: 85% HOMENS  -  15% MULHERES

48%
30 A 45 ANOS

14%
20 A 30 ANOS 

38%
45 ANOS EM DIANTE

TIRAGEM

10mil
exemplares




