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Chegamos em novembro. Mês que dá 
o pontapé inicial da Copa do Mundo e se 
comemora o Dia do Balconista de Autopeças, 
ou mais recentemente como determina 
a norma técnica ABNT NBR 16999:2021, 
Vendedor de Peças e Acessórios para 
Veículos, 26/11. Aliás, para celebrar a data, 
em nossa matéria de capa especial, nossa 
intrépida repórter Karin Fuchs conversou com 
12 profissionais do balcão de todo o Brasil.

São tantas as histórias de quem atua em 
vendas nas autopeças. São profissionais que 
constantemente se atualizam neste mercado 
dinâmico, que a cada dia apresenta novidades 
nas marcas e modelos de veículos. No entanto, 
apesar de muitos ainda serem bem-sucedidos, 
pode não haver mão de obra suficiente num 
futuro próximo. Isso porque há oferta de 
outras profissões.

Conecta Autos apresenta tendências de 
mobilidade: modelos de compartilhamento, 
assinatura e compra individual tendem a 
coexistir no Brasil, a eletrificação ganha 
impulso. Em 1º de novembro, a OLX realizou 
a segunda edição do Conecta Autos, desta vez 
100% presencial em São Paulo (SP).

Ainda: Seminário da Reposição Automotiva 
destacou a importância da Carta de Fortaleza, 
manifesto que propõe a união e a busca de 

maior representatividade para o aftermarket 
automotivo, e o “Right to Repair”, movimento 
que prevê a liberdade de escolha dos locais 
onde se deseja realizar a manutenção e/ou 
reparação, além de tendências para o futuro 
da mobilidade.

As vendas das montadoras devem terminar 
2022 em um patamar similar ao do ano 
passado. No que tange à eletrificação, o setor 
ainda tem um caminho longo a percorrer. Os 
resultados preliminares do ano, até outubro, 
já apontam que as vendas de autoveículos 
novos, incluindo automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus deverão terminar 
o ano em um patamar, segundo a projeção da 
Anfavea, de 2,140 milhões.

Como ser assertivo nas promoções de Black 
Friday para o varejo automotivo, no artigo de 
Renato Matias Vieira Lass, que diz que o varejo 
brasileiro viverá uma grande oportunidade com 
o encontro da Black Friday e a Copa do Mundo. 
E a coluna sob o título “Talvez sim! Talvez não! 
Depende!”, de Valtermário Rodrigues, que trata 
de omissão, que por definição é o ato ou efeito 
de omitir. É o deixar de fazer, dizer ou escrever. 
É o não agir quando se esperaria.

Até mais!!!

HISTÓRIAS DE QUEM FAZ UM VAREJO 
AUTOPEÇAS PUJANTE
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COFAP AMPLIA 
CATÁLOGO 
DE MOLAS 
HELICOIDAIS

A Marelli Cofap Aftermarket anunciou o 
lançamento de mais três códigos de molas 
helicoidais e outros três de feixe de mola, que 
atendem os veículos Fiat Bravo, Fiat Fiorino, 
Fiat Strada, Fiat Toro e Ford Ka. A marca 
Cofap oferece mais de 360 códigos de molas 
helicoidais e feixes de molas, desenvolvidos 
e homologados nos padrões do equipamento 
original e que trabalham em sinergia com os 
amortecedores.

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

A Cobra Rolamentos e Autopeças celebrou seus 35 anos em evento que contou 
com a presença de seus fundadores, fornecedores, profissionais de mídia, gerentes 
de suas 31 filiais e gerentes corporativos. A empresa pretende seguir investindo 
em inovação e pessoas ao longo dos próximos anos, a fim de potencializar a sua 
capacidade de oferecer os melhores produtos, das principais marcas do mercado.

A Bosch lançou a Linha de Digitalização do Varejo, a primeira plataforma 
de ensino com foco em e-commerce direcionada ao mercado de autopeças. 
As vendas de autopeças no comércio eletrônico crescem ano a ano, por 
isso, o objetivo é fomentar a transformação digital e a profissionalização 
dos varejistas. Esta iniciativa é realizada por meio do InterAção, programa de 
relacionamento e geração de demanda entre a Bosch e as lojas de autopeças.

BOSCH LANÇA PLATAFORMA ONLINE 
DE APRENDIZAGEM PARA OS VAREJOS 
DE AUTOPEÇAS DO BRASIL

COBRA ROLAMENTOS COMPLETA 
35 ANOS DE ATUAÇÃO E REALIZA 
EVENTO PRA COMEMORAR ESSA 
MARCA IMPORTANTE

DELPHI TECHNOLOGIES ANUNCIA 
OS PRINCIPAIS RESULTADOS DA 
CAMPANHA DE PRÊMIOS PARA 
MECÂNICOS E CONSUMIDORES FINAIS
A campanha “Seleção de Prêmios Delphi” foi um sucesso e está oficialmente 
encerrada. No total, mais de 1,5 mil mecânicos e consumidores finais de todo 
o Brasil se inscreveram na ação. “Ações como esta ajudam a reforçar nosso 
posicionamento de marca e nos aproximam ainda mais dos clientes”, afirma 
Camila Rocha, gerente de Marketing e Comunicação de Aftermarket para a 
América do Sul da Delphi Technologies.

Saem as peças recondicionadas, 
entram os rolamentos 
repotencializados. O conceito 
evoluiu com recuperação completa do produto e preservação ambiental. 
Tudo isso com segurança e garantia, já que o processo é conduzido por um 
fabricante de excelência: a Schaeffler. Entre as vantagens estão: prazo de 
entrega mais rápido quando comparado a itens novos, investimento menor, 
benefícios ao meio ambiente, mesma garantia de peças novas, etc.

REPOTENCIALIZAÇÃO DE ROLAMENTOS 
DA SCHAEFFLER OFERECE MÚLTIPLAS 
VANTAGENS, 
INCLUSIVE 
AMBIENTAIS
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POR QUE NÃO SE DEVE USAR PNEUS 
COMUNS EM CARROS ELÉTRICOS? 
A CONTINENTAL EXPLICA

NAKATA FAZ AVALIAÇÃO GRATUITA 
DE AMORTECEDORES NO PARANÁ 
EM NOVEMBRO

A Nakata promove o Auto Stop Nakata, iniciativa que verifica as condições do 
sistema de suspensão, gratuitamente, por máquina shocktester, submetendo o 
conjunto de componentes a variações de baixa, média e alta frequências, por 
meio de simulações automáticas de variados tipos de solos. A iniciativa será 
realizada em Cornélio Procópio, no dia 5 de novembro; em Telêmaco Borba, nos 
dias 9 e 10 de novembro; e em Maringá, no dia 19 de novembro.

O IDM DA BORGWARNER CAPACITA 
UM FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS 
CHINÊS LÍDER, CRIANDO UMA MELHOR 
EXPERIÊNCIA DE DIREÇÃO

O Maxxi Trainning Academy realizou encontro com fornecedores do 
setor automotivo e, durante o evento, também foram feitas as entregas 
do Prêmio e do Selo Maxxi Educação Automotiva, criados para as 
empresas que contribuíram com ações educacionais, voltadas ao 
mercado automotivo. Os mais de 100 convidados presentes assistiram 
à Prestação de Contas das Inovações de 2022 e a Apresentação das 
Inovações e Ações previstas para 2023.

MAXXI TRAINNING REALIZA 
ENCONTRO COM GRANDES 
FORNECEDORES DO SETOR 
AUTOMOTIVO

A BorgWarner fornecerá seu módulo de acionamento elétrico integrado 
(iDM) para o fabricante de automóveis chinês líder. Isso marca a primeira 
vez que a BorgWarner fornecerá seu iDM para uma arquitetura híbrida P4 
para este fabricante de automóveis e também destaca a primeira vez que o 
fabricante está terceirizando um módulo de acionamento elétrico para essa 
arquitetura. O iDM é semelhante ao iDM da BorgWarner para aplicativos EV.

Os carros elétricos trazem uma série 
de demandas diferentes dos veículos 
tradicionais com motor a combustão. 
Design e capacidades de carga 
foram revistos. Por exemplo: foram 
desenvolvidos compostos mais resistentes e desenhos de banda de 
rodagem mais sofisticados, além de reforços estruturais, para que o 
peso adicional dos veículos elétricos pudesse ser absorvido pelos 
pneus e que sua vida útil não fosse afetada.

CABOVEL FORNECE SISTEMA DE 
TRAMBULAÇÃO A CABO PARA LINHA 
MERCEDES-BENZ ATEGO 2023
A linha tem aumento de potência para os motores OM 926 LA de 6 cilindros, nas 
versões de 260, 286 e 321 cavalos. Atego 1733 (atual 1730), Atego 2429 6×2 
(atual 2426), Atego 2433 6×2 (2430) e Atego 3033 8×2 (substitui o 3026 e o 3030 
8×2). O motor OM 924 LA de 4 cils segue com potência de 185 cv. Os Atego 1419 
e 1719 4×2 passam a ser equipados com o novo câmbio manual G90 de seis 
marchas. Para os modelos com câmbio manual, existe a trambulação a cabo, para 
o conforto e menor esforço do motorista, desenvolvida e fornecida pela CABOVEL, 
provedora também de componentes, como destravamento de capô e cabine.
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FIQUEPORDENTRO LEIA ESTAS E OUTRAS NOTAS NO PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO.COM

VALEO SERVICE LANÇA LINHA DE 
LÂMPADAS PARA VEÍCULOS LEVES NO 
MERCADO REPARADOR

A terceira aula especial da campanha ‘Torcida Monroe Para Nossa 
Seleção Ser a Primeira do Mundo’ foi realizada na noite de 20/10. Com 
o tema ‘Cuidados importantes para vida útil mais duradoura de seu 
veículo’, o curso online, que foi aberto ao público e gratuito, contou com 
as presenças de Barbara Brier, consultora automotiva, e Paula Mascari, 
instrutora de mecânica para mulheres.

MONROE PROMOVE ÚLTIMA AULA 
SOBRE TÉCNICAS DE MANUSEIO E 
APLICAÇÃO DE AMORTECEDORES

A Valeo expande seu portfólio com o lançamento de uma linha de 
lâmpadas especialmente para o aftermarket. A novidade inclui 37 itens 
como lâmpadas de 12 volts para faróis dianteiros e traseiros, além de 
lâmpadas internas e para o painel de veículos leves. Já comercializados na 
Europa, os produtos desembarcam no Brasil com cobertura superior a 95% 
da frota circulante atendendo todas as montadoras instaladas no País.

DAYCO ANUNCIA A ABERTURA DE 
NOVA FÁBRICA DE CORREIAS

A Dayco anunciou um grande investimento em uma nova fábrica de correias 
que ficará localizada em de San Luis Potosi, no México. “Este é um investimento 
estratégico empolgante que nos permite expandir a presença global da Dayco”, 
disse John Kinnick, presidente da Divisão Global de Correias. “Como resultado, 
estaremos ainda mais bem posicionados para atender nossos valiosos clientes 
e fornecer produtos de qualidade a um preço justo”.

5º CONGRESSO DO MECÂNICO REÚNE 
MILHARES DE PROFISSIONAIS DA 
REPARAÇÃO EM OUTUBRO

No sábado, dia 22 de outubro, a Revista O Mecânico promoveu 
o 5º Congresso Brasileiro do Mecânico, no Expo Center Norte, 
Pavilhão Amarelo, na capital paulista. Os milhares de profissionais 
da reparação presentes podiam se dividir entre assistir às palestras 
sobre tecnologia automotiva e acompanhar os lançamentos de 
produtos dispostos nos estandes de algumas das mais importantes 
marcas de autopeças do País presentes ao evento.

REDE PITSTOP ULTRAPASSA O 
MARCO DE DOIS MIL PONTOS DE 
VENDA
O ano de 2022 tem sido marcado por grandes conquistas para a Rede 
PitStop. Primeiramente, com a viabilização de um projeto inovador 
como o Portal de Vendas e, mais recentemente, com a conquista 
de um novo marco em velocidade recorde: foi ultrapassada a soma 
de dois mil pontos de venda associados já no segundo semestre do 
ano, o que a consagra como a maior rede de autopeças e uma das 
maiores redes de varejo do Brasil.
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A Honda iniciou o faturamento das versões Advance e Touring do New HR-V, 
ambas equipadas com o inédito motor 1.5 DI VTEC TURBO Flex. Com 177 cv de 
potência e 24,5 kgfm de torque, a grande novidade fica por conta exatamente 
do sistema de gerenciamento de combustível, que passa a contar com a 
tecnologia flex. Ainda: todos os componentes que entram em contato com o 
combustível receberam tratamento de superfície especial.

HONDA INICIA A VENDA DO NEW HR-V 
NAS VERSÕES ADVANCE E TOURING, 
COM MOTOR 1.5 DI VTEC TURBO FLEX

PEUGEOT COMPLETA 30 ANOS 
NO BRASIL
A história da PEUGEOT está diretamente ligada ao que há de mais 
avançado em manufatura e mobilidade desde o século XIX. O leão 
carrega consigo o espírito do tempo, e sua maior tradição é inovar. 
A marca sempre manteve seus olhos no futuro, mas sem esquecer 
dos caminhos que a levaram ao sucesso. A montadora convida a 
recarregarem as baterias, afivelarem os cintos e aproveitarem a viagem 
a bordo dos melhores veículos já feitos.

VOLVO CAR BRASIL TERÁ 
GARANTIA VITALÍCIA PARA PEÇAS

De acordo com a nova pesquisa da Webmotors, que divulga os veículos zero 
quilômetro e usados mais buscados no último trimestre (julho, agosto e 
setembro de 2022), num levantamento inédito, o Toyota Corolla é o queridinho 
dos brasileiros e ocupa a primeira posição na busca por veículos automáticos 
usados. No top 3 da categoria aparecem também o Honda Civic, em segundo, 
e o Volkswagen Jetta, em terceiro.

O Novo Nissan Versa acaba de ficar na primeira colocação entre os sedãs 
compactos na pesquisa anual “Os Eleitos 2022”, organizada anualmente pela 
revista Quatro Rodas desde 2001. O levantamento é feito pela publicação com 
proprietários dos 50 veículos mais vendidos do País. O modelo conquistou 
também a segunda colocação do ranking geral, que considera todos os 
veículos analisados em todos os segmentos.

COROLLA É O CARRO AUTOMÁTICO 
SEMINOVO MAIS BUSCADO NO 
ÚLTIMO TRIMESTRE NO BRASIL

O programa oferecerá garantia ilimitada contra falhas em peças de 
reposição que forem adquiridas e instaladas na Rede de Concessionárias 
Autorizadas Volvo. “Queremos garantir que peças que venham 
eventualmente apresentar alguma falha, que não seja decorrente 
de desgaste natural em razão do uso ou de má utilização, sejam 
substituídas ou reparadas por prazo indeterminado”, afirma Ricardo 
Ochiai, diretor de Pós-Venda.

NOVO NISSAN VERSA É 
CONSIDERADO O MELHOR SEDÃ 
COMPACTO DO BRASIL PELOS 
PROPRIETÁRIOS
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FEIRAS&EVENTOS

 FRAS-LE EXPÕE PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS NA AUTOMECHANIKA 
BUENOS AIRES 2022

A Fras-le esteve presente 
com experiências 
diferenciadas para o 
relacionamento com os 
clientes, apresentando 
o portfólio completo de 
soluções para freios e 
sistemas de suspensão, reforçando o posicionamento como fornecedora 
global de componentes para o mercado de reposição e para montadoras 
de veículos leves e comerciais. A companhia levou produtos para linhas 
leve e pesada e para linha de motocicletas da Fras-le.

A ZF Aftermarket participou da Automechanika Buenos 
Aires 2022, realizada entre 11 e 14 de outubro, no espaço La 
Rural Fairgroun. A empresa levou para o evento uma série de 
lançamentos das marcas ZF, LEMFÖRDER, SACHS, TRW e WABCO 
destinados aos segmentos de leves e pesados e demonstrou ao 
público as vantagens do programa de qualificação Más Mecánico, 
voltado a reparadores.

ZF AFTERMARKET PARTICIPA DA 
AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES 
2022

A Motorservice, divisão responsável pela comercialização das marcas 
Kolbenschmidt (KS), Pierburg e BF para o mercado de reposição, levou ao evento 
novidades das marcas na linha componentes motor, como arruelas de encosto, 
anéis de segmento, buchas de biela, conjunto motor (kit e pistão + anel), bombas 
de circulação de água auxiliar, bombas de água e de óleo dos mercados de veículos 
leves e pesados.

MOTORSERVICE SE APRESENTA NA 
AUTOMECHANIKA

Como uma marca forte, a Sampel teve uma agenda completa com 
participações em grandes eventos. Entre eles, de 11 a 14 de outubro, marcou 
presença na feira Automechanika Buenos Aires - Argentina. A Sampel é uma 
marca 100% brasileira, presente nos encontros consagrados que reúnem 
mecânicos, pilotos e fabricantes, e que está atenta às principais tendências 
para produzir peças que atendam à alta demanda industrial.

A TMD Friction esteve presente mais uma vez na Automechanika 
Argentina, na capital Buenos Aires. Desta feita, foi a primeira 
participação presencial da marca na Argentina após a suspensão 
dos eventos por ocasião da pandemia da Covid-19. À oportunidade, 
se apresentou em parceria com o Sindipeças (Sindicato Nacional da 
Indústria de Componentes para Veículos Automotores).

TMD FRICTION TRAZ NOVIDADES 
NA AUTOMECHANIKA

SAMPEL MARCA PRESENÇA NA 
AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES

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

AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES
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o dia 1º novembro, a OLX realizou a segunda edição do 
Conecta Autos, desta vez 100% presencial em São Paulo 
(SP). O evento apresentou as principais tendências de 
mobilidade e os modelos de assinatura de veículos, 

compartilhamento e de compra individual. Em entrevista ao 
Balcão Automotivo, Andries Oudshoorn, CEO na OLX Brasil, disse 
que os modelos devem coexistir nas diferentes etapas de vida de 
cada indivíduo e nos diferentes locais do País.

“O Brasil é diferente da Europa, onde o número de carros por 
pessoas diminuiu. Eu acredito que tenha espaço para todos os 
modelos crescerem no País. Alguns começam pelo modelo de 
assinatura e depois esses veículos são vendidos como usados. 
Nós temos um papel em cada um desses momentos”, afirmou. 
A plataforma OLX tem 48 milhões de usuários, sendo 20 milhões 
em autos e 1,7 milhão de anúncios de veículos. A cada 5 vendas 
realizadas no mercado de autos, 1 delas acontece através da 
plataforma OLX.

Diretor na Localiza Meoo, Glauco Fernandes Zebral, apresentou 
o exemplo deles. “Há cerca de sete anos, os nossos vendedores 
de gestão de frota nos questionavam sobre um modelo de 
assinatura para pessoas físicas. Começamos a testar a venda 
de assinaturas para pequenas e médias empresas e, depois de 

várias pesquisas, vimos que dá para usá-la para pessoa física, o 
que deu muito certo”.

ELETRIFICAÇÃO

VP de Autos e Comercial da OLX, Flávio Passos, comentou 
as barreiras para a eletrificação no País e os avanços. “Os três 
principais desafios são a infraestrutura, que gera uma ansiedade 
elétrica: será que o carro vai chegar até o destino e em que ponto 
do trajeto ele conseguirá carregá-lo? Preço ainda é uma barreira 
de entrada, mas como vimos no evento a 99 tem um projeto para 
expandir toda a sua frota para eletrificação, o que é um passo 
para socializar o consumo desses veículos. A terceira é educar, 
como fizemos hoje no Conecta Autos, mostrando a realidade e 
democratizando a informação”.

Segundo ele, por si só, os números da Fenabrave são 
animadores. “Eles mostram um crescimento de 45% ao ano no 
número de carros elétricos licenciados. Estamos no caminho que 
é natural, mas ainda ele é longo pela frente”. Sobre a expansão da 
frota eletrificada, Thiago Hipolito, diretor Sênior de inovação em 
mobilidade da 99 e Líder do DriverLAB, contou o que é o Aliança 
de Mobilidade Sustentável no Brasil.

TENDÊNCIAS

CONECTA AUTOS APRESENTA TENDÊNCIAS 
DE MOBILIDADE

N

Modelos de compartilhamento, assinatura e compra individual tendem a 
coexistir no Brasil, a eletrificação ganha impulso

Por: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação
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“A 99 é uma empresa de mobilidade que lidera o foco na 
eletrificação. O nosso plano é lançar a Aliança de Mobilidade 
Sustentável no Brasil, hoje composta por 11 empresas de 
múltiplas indústrias dentro do ecossistema de eletrificação. 
Ela é real e já está acontecendo. O objetivo é ter uma frota de 
veículos elétricos em São Paulo, desenvolver a infraestrutura de 
carregamento, apoiar o avanço do debate sobre VE e seu impacto 
positivo no Brasil”.

No projeto piloto, Hipolito disse que são mais de 50 carros 
rodando, neste ano eles devem chegar a 300 e em 10 mil 
veículos, em 2025. “Temos dois fatores hoje, o valor do carro, 
mesmo o mais simples é caro, mas o preço no modelo de aluguel 
fecha a conta para quem roda muito. E para a adoção em massa, 
nós precisamos de um produto adequado à realidade brasileira, 
hoje os mais simples ainda têm pouca autonomia. O motorista 
consegue carregá-lo em sua casa, a infraestrutura não é a ideal, 
mas não é eliminador de adoção”.

SEMINOVOS E USADOS

Presidente da Fenauto, Enilson Sales, apresentou os números 
de mercado e falou sobre os desafios da formalização do setor. 
“A Fenauto tem 28 associados, 48 mil representantes de veículos, 
presentes em mais 4 mil municípios. Em 2021, nós movimentamos 
15 milhões de veículos, R$ 400 bilhões em faturamento e mais de 

R$ 180 bilhões em carteira de crédito, que neste ano chegaremos 
a R$ 220 bilhões. O comércio de seminovos e usados no Brasil é 
muito rentável, pujante e extremamente forte. Chegamos a 13,5 
milhões de veículos neste ano, em um cenário bem desafiador”.

Um dos grandes desafios do setor é a formalização. “Há uma 
enorme informalidade no nosso setor e talvez o Renave ajude 
bastante. Ele vem para facilitar e desburocratizar uma série de 
processos de transferência da propriedade de veículos novos 
e usados, impede fraudes por clonagem de veículos e atua no 
combate à ilegalidade”, pontuou.

BUSCAS POR VEÍCULOS

Executiva de Negócios no Google Brasil, Priscila Biancardi, 
mostrou alguns números que ilustram a procura por veículos no 
País. “Neste ano, a busca pelo termo “carro” cresceu 93%, isso 
pode significar que as pessoas estão buscando informações 
sobre o melhor momento para comprar ou trocar de carro, ou 
estão buscando informações, como por exemplo, acerca de 
eletrificação”.

Outro comparativo que ela fez foi sobre o interesse das pessoas 
por carros usados e seminovos, 52% maior do que em 2019, e o 
tempo em que elas levam entre pesquisar e comprar o carro, 57% 
dos compradores gastam menos de 1 mês pesquisando antes de 
comprarem e 17% menos de 1 semana.

“A maior parte dos compradores visita mais de uma loja física 
antes de tomar a decisão, em média, 2,8 lojas. Os principais 
motivos que levam à escolha do consumidor pela loja física 
é preço e sortimento”. Entre as tendências comentadas por 
Priscila, ela falou sobre assinatura, de acordo com uma pesquisa 
do Google. “Hoje, os carros por assinatura representam 8% do 
mercado de locação de auto, com um crescimento de mais de 
55%, em 2021.84% dos executivos do setor automotivo acreditam 
que até 2030 carros por assinatura serão uma oferta competitiva 
ante as compras tradicionais”.

AUTOPEÇAS NA PLATAFORMA

Na entrevista ao Balcão Automotivo, Flávio Passos falou sobre 
as oportunidades no mercado de autopeças. “Os mercados 
de autos e de peças têm total correlação. Hoje, somos muito 
dedicados ao setor de veículos, mas temos muitas oportunidades 
que ainda não exploramos no mercado de autopeças, e isso 
está nos nossos planos. Hoje, isso acontece organicamente 
na plataforma OLX, somos share of mind, quem compra o 
carro, amanhã precisa de uma peça de reposição e busca na 
plataforma”, finalizou.

TENDÊNCIAS Conecta Autos

Flávio Passos, VP de Autos e Comercial da OLX
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A GRANDE ARTE 
DE VENDER

     São tantas as histórias de quem atua      São tantas as histórias de quem atua 
em vendas nas autopeças e aqui você em vendas nas autopeças e aqui você 
conhece algumas delas. Confira! conhece algumas delas. Confira! 

CAPA

*Estudo realizado recentemente e apresentado pela consultoria McKinsey
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ia 26 de novembro é comemorado 
o dia do Balconista de Autopeças, 
ou vendedor de peças e acessórios 
para veículos, como determina 

a norma técnica ABNT NBR 16999:2021. 
Em todo o País são mais de 185 mil lojas 
de autopeças e milhares de vendedores 
que estão constantemente se atualizando 
neste mercado dinâmico, que a cada 
dia apresenta novidades nas marcas e 
modelos de veículos. Para prestar as 
nossas homenagens, aqui, nós trazemos as 
histórias de quem faz este mercado pujante 
e que movimenta cerca de R$ 100 bilhões 
no Brasil*.

Em Governador Valadares (MG), José Paulo 
Afonso de Souza, da Ruela Autopeças, conta 
que antes de chegar ao balcão, ele começou 
em autopeças limpando a loja e fazendo 
entregas de bicicleta. Aos poucos, migrou 
para o estoque, onde cuidava da organização, 
recebia e etiquetava as mercadorias. Hoje em 
vendas, ele diz que os catálogos eletrônicos 
ajudam muito para ele se manter atualizado, 
bem como as redes sociais.

“Eu acompanho muitas coisas voltadas 
para o setor automotivo e, desta forma, 

eu vou ficando ligado nas novidades, 
nos movimentos das empresas e nos 
lançamentos de carros e produtos”. No 
atendimento ao cliente, ele conta que ouvir e 
dialogar são fundamentais. “Às vezes, a gente 
até vai no carro do cliente para identificar o 
que ele precisa”. E conta que a concorrência 
com a internet chega a ser desleal.

“A gente tem uma concorrência muito 
forte com a internet. Acontece muito de a 
pessoa comprar um item errado ou um item 
que não tem garantia, e até tem dificuldade 
de devolvê-lo. Aqui na loja, nós tentamos ser 
o menos burocrático em relação à garantia, 
à devolução ou à troca”.

Há 20 anos em autopeças, José Paulo 
conquistou bens materiais, o seu carro e 
a sua moto, e se tornou uma referência. 
“Eu conheci muitas pessoas que me viram 
crescer neste ramo e hoje me veem como 
uma referência”. Sobre o futuro, ele diz que 
já se viu várias vezes trabalhando em uma 
indústria de autopeças. “Já me imaginei 
em várias delas e até procurei saber como 
seria trabalhar em uma delas. Penso nisso 
até hoje. Talvez a experiência que eu 
adquiri eu consiga colocar em prática em 
uma fábrica”, conclui.

Força feminina
Hoje coordenando um time de 11 

pessoas, a gerente de Vendas da Jocar, na 
unidade da Lapa, em São Paulo (SP), Luciana 
de Fátima Barreto Gomes, entrou na loja 

em 2016 para cuidar da parte de internet. 
Hoje, ela também atua em vendas por 
telefone e também no balcão. Formada em 
Enfermagem e Administração Hospitalar, ela 
não saiu totalmente desta área. “Há 14 anos 
eu trabalho para uma empresa e dou plantão 
duas vezes por semana, à noite”.

Quando foi nomeada gerente de Vendas, 
ela conta que sofreu resistência. “Alguns 
vendedores que não me aceitavam, mas 
eu não dava muita importância para os 
comentários. É desagradável, eu ignoro, 
desde que não fique recorrente. Eu também 
sou funcionária e passo o que os nossos 
patrões querem. Está todo mundo no 
mesmo barco e a gente tem que mostrar 
resultados da forma que eles querem, pois 
eles sabem que dá certo”.

Por outro lado, no atendimento, ela diz 
que não há preconceito. “Têm os que dizem 
que somos mais interessadas e quando uma 
mulher entra na loja, parece que ela espera 
ser atendida por uma mulher”. Para manter 
a sua equipe e ela atualizadas, uma de suas 
ações foi recorrer aos fornecedores. “Entrei 
em contato com vários deles e, somente 
neste ano, já foram feitas seis palestras 
aqui na loja. Isso faz toda a diferença para o 
atendimento ao cliente”.

Luciana conta que o seu sonho é ver a 
Jocar crescer ainda mais. “Eu quero que 
a Jocar cresça muito e eu vou fazer o meu 
melhor para que ela continue nesse caminho. 
Para mim, o importante é ter saúde, cuidar 

CAPA
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“Alguns vendedores que não me aceitavam, 
mas eu não dava muita importância para os 
comentários. Eu também sou funcionária e 
passo o que os nossos patrões querem. Está 
todo mundo no mesmo barco e a gente tem 
que mostrar resultados da forma que eles 
querem, pois eles sabem que dá certo”.

Luciana de Fátima Barreto Gomes, da Jocar - Lapa, de São Paulo (SP)

A GRANDE ARTE DE VENDER

José Paulo Afonso de Souza, 
da Ruela Autopeças, de Governador 
Valadares (MG)
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da minha filha e continuar essa ligação que 
eu tenho com os donos da loja”.

Referência
Na Dispemec, em São José dos Campos 

(SP), Jonathan Danilo de Siqueira começou 
no televendas, em 2009, passou para o 
balcão e hoje atende os clientes no sistema 
drive thru, adotado na época da pandemia. 
Sempre buscando se atualizar, seja pelas 
redes sociais, pelos cursos oferecidos pela 
empresa ou por outros meios, ele se destaca 
no atendimento, tanto que recentemente, 
ele recebeu uma homenagem da Dispemec.

“Eu acredito que esta homenagem 
foi por eu sempre ter feito o que me foi 
pedido. Sempre fiz o melhor possível, dei o 
melhor de mim e atendi às expectativas da 
empresa, que me passou a responsabilidade 
de surpreender e servir com amor a todos 
os nossos colaboradores e clientes”.

No atendimento ao cliente, Jonathan diz 
que em primeiro lugar é necessário saber o 
que ele precisa, qual é o problema do carro. 
“A minha função é solucionar o problema 
dele, para isso, eu tento passar confiança, 
ofereço os melhores produtos e digo quais 
são os benefícios, para que ele sempre 
volte a procurar a empresa e a mim como 
vendedor. Às vezes, eles comparam o 
preço pesquisando na internet e eu mostro 
os valores da empresa, que tem 34 anos e 
garantia expressa. Sem dúvida, não é só 
preço, são muitas coisas que envolvem 
uma venda”.

Desde que começou a trabalhar como 
vendedor, ele soma várias conquistas. “A 
primeira delas foi constituir a minha família: 

eu tenho duas filhas. Quando se cria uma 
família, vêm as responsabilidades, hoje eu 
tenho três casas, um terreno, dois carros 
e uma moto. Tudo fruto do meu trabalho, 
feito com carinho, com honestidade e 
dedicação nesses 13 anos. Eu quero 
continuar fazendo o que eu sempre fiz para 
a empresa continuar expandindo mais e, 
assim, a minha vida também vai prosperar 
automaticamente, pois tudo o que a gente 
semeia, a gente colhe amanhã”.

Conquistas
Na marra, Giovani Ferreira da Silva 

começou em autopeças na sua cidade 
natal, em Campo Grande (MS), aos 14 anos 
de idade, quando seu pai percebeu que ele 
deixava de frequentar as aulas para jogar 
futebol. “Não consegui enrolá-lo e ele me 
levou para trabalhar”. Aos 23 anos, ele se 
mudou para Curitiba (PR) e começou em 
uma autopeça no estoque. “O estoque é a 
melhor escola, é o primeiro passo”, afirma.

Há 21 anos em autopeças, ele está na 
Speed Autopeças, e também é formado em 
Gestão Comercial. “Eu conquistei tudo com 
o meu trabalho. A minha família, eu tenho 
um casal de filhos, tenho carro, moto e 
vivo bem, graças a Deus. Não tenho do que 
reclamar. O meu sonho é ter a minha própria 
empresa, mas hoje em dia está difícil. O 
custo é muito alto. Na região em que eu 
estou, se não tiver um item, o cliente vai em 
outro lugar, tem que entrar com tudo, se for 
meia boca, a loja fecha”.

Ainda sobre o perfil da sua região, ele 
conta que antigamente o cliente ia na loja e 
comprava na hora. “Alguns estão indo para 

a internet, até na sua frente eles pesquisam 
preço. Mas aqui na minha região, onde 
estou há dez anos, o que mais vale é o 
atendimento e a satisfação do cliente. É 
correr atrás da peça, quando não tem aqui. É 
não deixar o cliente escapar e o atendimento 
é o principal”, diz.

Empreendedor
O bancário Eduardo Oliveira, proprietário 

da Remot Autopeças, em Porto Alegre (RS), 
conta que ao mudar de profissão ele foi 
trabalhar em uma oficina mecânica na parte 
administrativa e lá percebeu uma demanda 
de mercado. “Havia uma demanda muito 
grande por peças de carros franceses, 
Renault, Peugeot e Citröen, e eu decidi abrir 
a minha empresa em 1999, especializada 
nesta linha”.

A empreitada foi próspera até que chegou 
a concorrência. “Nós crescemos bastante, 
chegamos a ter uma equipe de 15 pessoas 
e hoje somos em três.

Diminuímos de tamanho e faturamento 
porque os distribuidores nacionais que 
estão em Porto Alegre e no Rio Grande do 
Sul vendem para as oficinas mecânicas e o 
nosso público passou a ser o consumidor 
final. Hoje, para ter uma autopeça em Porto 
Alegre, onde a concentração é muito grande 
de distribuidores nacionais, tem que ser 
muito corajoso, muito forte, caso contrário, 
não aguenta. E tem até fabricantes que 
vendem pela internet”.

Eduardo comenta que pra atenderem 
principalmente o consumidor final não 
há muito como fidelizá-lo pelas vendas 
serem mais pontuais. “O que nós fazemos 
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Grande do Sul (PR)

Jonathan Danilo de Siqueira, 
da Dispemec, de São José dos 
Campos (SP)





22 | BALCÃO AUTOMOTIVO

é atendê-lo muito bem para que ele se 
lembre da gente. Também fazemos muita 
mídia nas redes sociais para que maior 
parte da população da nossa região saiba 
quem nós somos”.

O passo seguinte, diz Eduardo, é passar o 
bastão para a sua esposa. “Ela está na loja 
há 20 anos. Aqui em Porto Alegre há várias 
oficinas mecânicas administradas por 
mulheres e muitas mulheres mecânicas, das 
boas. Elas vão dominar o setor automotivo 
e ainda não fizeram isso pelo preconceito 
que já está terminando. As mulheres sabem 
quais são as diretrizes e caminhos para 
conseguirmos algo a mais”.

Dedicação
Há 11 anos na Valdir Auto Peças, em 

Campo Grande (MS), e há pouco mais de 
10 anos como vendedor, Rafael da Silva 
Arruda entrou no ramo após terminar o seu 
contrato de aprendiz na área de faturamento 
hospitalar. “Era para eu ter ficado em um 
contrato com o hospital e continuar lá, 
mas acabou não dando certo. Através do 
meu pai, eu fiquei sabendo de uma vaga de 
estoquista/caixa, na Valdir Auto Peças, fiz a 
entrevista e comecei a trabalhar”.

Ele conta que na época havia uma 
demanda muito grande que, às vezes, 
sobrecarregava os vendedores. “Eles 
eram em quatro e eu comecei a atender 
os telefones, anotar os pedidos. Comecei 
a estudar os catálogos eletrônicos e 
perguntar uma coisa para um e outra para 
outro. Logo, comecei a assimilar as peças 
que eu guardava com o que era pedido, as 
que tinham mais saída. Em pouco mais de 

seis meses, surgiu uma vaga para vendedor 
e meu patrão observou meu desempenho e 
me ofereceu a vaga”.

Segundo ele, de lá para cá o que mais 
mudou no comportamento do consumidor 
foi a parte tecnológica. “Hoje, a maioria 
dos clientes não te liga mais, eles preferem 
o atendimento digital, mesmo se for pouca 
a quantidade de itens na cotação. Eles 
ligam pedindo o seu contato do WhatsApp. 
Estamos sempre buscando melhorar nosso 
atendimento, sempre nos atualizando e 
tentando ser ágil para responder. Confesso 
que é difícil, pois muitas vezes temos que 
atender o balcão, o telefone e os clientes 
pelo WhatsApp. Tem dias que são bem 
tumultuados, mas sempre procuramos 
atender todos o mais rápido possível e da 
melhor forma, dentro da medida do possível”.

Para quem está começando, ele dá uma 
dica: se esforce! “Pode parecer clichê, mas 
muitos começam a trabalhar conosco e 
não têm a paciência de esperar o processo, 
já querem começar por cima. Têm que 
buscar conhecimento e agradar seu cliente. 
A tecnologia te oferece tudo na palma da 
mão e o conhecimento está muito mais 
acessível, é só buscar. Cada vez mais está 
faltando mão de obra qualificada. É uma 
área que dará um bom retorno”.

E acrescenta que tudo o que conquistou 
se deve a Deus. “Ele sempre me abençoou 
e fez isso através dessa profissão. 
Materialmente falando, eu tenho minha casa 
própria e meu carro. Em relação ao meu 
conhecimento técnico, a empresa na qual 
eu trabalho (linha pesada) é especializada 
em Volkswagen e Ford Cargo. Hoje eu tenho 
um conhecimento bem extenso”.

Carisma
Em Aparecida de Goiânia (GO), Pedro 

Henrique Gomes da Silva começou em 
autopeças em 2017 na Bacanão Acessórios 
e há pouco mais de um ano, ele está na 
Dadinho Truck Center. “Na Bacanão, eu 
cuidava da manutenção e organização da 
Loja, na Dadinho eu já vim como vendedor”. 
Para se atualizar, ele busca informações. 
“Eu acompanho muito o nosso mercado, 
vejo todas as dicas que envolvem a área de 
caminhoneiros e logística, para saber qual é 
o meu próximo passo e qual é o cliente que 

eu posso ir atrás”.

Ele comenta que nos dias de hoje muitos 
clientes procuram mais pela qualidade do 
que pelo preço. “Mesmo que ele seja um 
pouco mais acima, eu costumo falar para 
os meus clientes que eu não trabalho com 
preço, mas com qualidade. Os que compram 
comigo se fidelizaram pela qualidade do 
meu trabalho e pela nossa mão de obra”. 
Para isso, ele coloca o carisma em primeiro 
lugar no seu atendimento. “Em qualquer 
lugar, quando o cliente é bem tratado 
a tendência de ele comprar é maior. Eu 
procuro atendê-lo de forma mais didática. 
Desta forma, a gente vai construindo um 
bom relacionamento”.

E deixa uma dica para quem está 
começando. “Conheça o catálogo. 
Quando eu comecei no ramo, eu o levava 
para casa todos os dias para eu aprender 
e fortalecer o meu conhecimento. 
Não adianta querer vender o que não 
conhece”, afirma, dizendo que sua maior 
conquista com a sua profissão foi com o 
seu conhecimento, “o que nunca pode ser 
tirado da gente” e a meta que ele traçou, a 
conquista da casa própria.

O seu sonho é ter o seu próprio negócio. 
“Eu tenho esse desejo no meu coração, o 
de abrir a minha própria empresa, e ter a 
parceria com os meus atuais patrões, pois 
a gente não chega a nenhum lugar sem 
parcerias”.

Vontade de aprender
Na HJL Autopeças, conhecida como 

Herculano Autopeças, em Salvador (BA), 
Walison Mattos trabalhou como auxiliar de 
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mecânico e também como mecânico. Com o 
passar do tempo, passou a vender no balcão. 
“Passei a desempenhar as duas funções ao 
mesmo tempo, intercaladamente. Quem 
está nesta profissão tem que gostar de 
trabalhar com o público e, principalmente, 
com a linha automotiva. Acompanhar as 
mudanças e se atualizar sempre”, diz.

O que lhe despertou em vendas, afirma 
ele, foi a vontade de aprender e de se 
desenvolver. “Eu fui aprendendo na oficina. 
Não trabalhei no estoque, mas todo mundo 
tem que ter um pouco de estoquista para 
entender do negócio de autopeças e estar 
sempre atento aos catálogos e às novidades. 
As palestras foram retomadas, o que ajuda 
muito a aprimorar o conhecimento de quem 
são os fabricantes”.

Fruto do seu trabalho, hoje ele tem seu 
carro, sua moto e a casa própria. Seu sonho 
é “buscar crescer cada vez mais junto à 
empresa a qual eu faço parte e cada vez mais 
me expandir e ocupar mais lugares junto 
ao mercado”. Para quem está começando, 
ele orienta “se permitir ao conhecimento, 
respeitar os colegas e os clientes e sempre 
buscar dar o melhor de si”.

Boa ouvinte
No ano 2000, Emanuela dos Santos 

Macambira entrou como telefonista na 
Truckão Auto Peças, em Fortaleza (CE). 
“Eu tinha acabado de fazer 18 anos e de 
sair de uma empresa de telemarketing; e 
eu estava procurando emprego. Comecei 
como telefonista e, na época, o gerente me 
pediu para auxiliar a menina do financeiro/
cobranças. Depois, ele falou que eu 
poderia fazer consultas e dar preços por 
telefone quando o cliente ligasse sem 
procurar diretamente um vendedor. E, se eu 
conseguisse fazer as pesquisas, eu poderia 
dar os preços. Em seguida, ele me colocou 
no balcão”.

Para se atualizar, ela recorre aos 
catálogos. “Como somos multimarcas, a 
área é muito grande para ser atendida, nós 
sempre estamos procurando atualizar os 
nossos catálogos. Eles são todos online, 
acabou aquela época do papel, se bem que 
algumas vezes a gente recorre a eles. As 
atualizações são perfeitas para buscarmos 
conhecimento”.

Quanto ao atendimento, ela explica 
que o principal é saber ouvir o cliente. 
“Justamente para saber o que ele está 
precisando. Às vezes, ele vem procurando 
uma coisa e precisa de outras que ele não 
está conseguindo visualizar. Uma boa 
escuta é sempre o ideal”, ela acrescenta que 
a tecnologia aumentou o número de clientes 
no balcão.

“Isso mudou bastante. Quando eles 
chegam é porque já houve um contato 
anterior, principalmente pelo WhatsApp. 
Na maioria das vezes, eles já vêm com as 
informações que antes a gente tinha que 
pedir, como uma foto e uma referência. Eles 
já entram em contato munidos com essas 
informações”.

Do seu trabalho, ela comenta que já 
conquistou e já trocou o seu carro, e que 
ajeitou a sua casa. O seu desejo é concluir 
a faculdade de Serviço Social. “Eu não 
consigo conclui-la, pois eu preciso estagiar 
e não consigo trabalhando. Por enquanto 
a faculdade está em segundo plano, até 
porque eu tenho um filho para cuidar e 
preciso pensar primeiro nele”.

Atualização, sempre
Ailton Gonçalves, da Delmar Autopeças, 

em Salvador (BA), entrou no ramo de 
autopeças em 2003 na área de limpeza, 
onde ficou por apenas um dia. Vendo o 
seu potencial, o dono da loja o colocou 
no estoque, onde ele foi aprendendo no 
dia a dia. “Depois de passar por todos os 
processos no estoque, como na garantia, 
devolução e recebimento, e dando o 
melhor de mim, eu tive a oportunidade de 
ser vendedor. A minha experiência, em 
alguns anos no estoque, me ajudou muito 
e também a minha desenvoltura e a minha 
vontade de aprender fizeram com que logo 
eu me transformasse em um vendedor”.

No atendimento, a primeira coisa que ele 
pratica é o sorriso no rosto e o olhar fixo no 
cliente. “Tem que entender a necessidade 
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atendimento digital, mesmo se for pouca a quantidade de itens na 
cotação. Eles ligam pedindo o seu contato do WhatsApp. Estamos 
sempre buscando melhorar nosso atendimento, sempre nos 
atualizando e tentando ser ágil para responder”.

Rafael da Silva Arruda, da Valdir Auto Peças, de Campo Grande (MS)

Ailton Gonçalves, da Delmar 
Autopeças, de Salvador (BA)
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dele para orientá-lo em relação às marcas 
de peças, qual é a melhor opção para o 
carro dele. É fazer com que ele perceba que 
eu estou ali não simplesmente para vender 
uma peça, mas para dar a solução para o 
problema que ele tem. A melhor forma para 
isso é mostrando o meu potencial, o meu 
conhecimento”.

Para ele, a maior gratificação é o 
agradecimento. “É tão gratificante quando 
ele agradece pela ajuda, pelo atendimento. 
Eu troco toda a minha comissão só pelas 
palavras de agradecimento dele”. Ele 
também fala sobre as suas conquistas.

“Graças a Deus, com todo o meu esforço 
e o meu empenho, eu venho adquirindo 
e concretizando sonhos, como a minha 
casa própria, meu carro, minha moto, um 
apartamento e sempre levando o pão de 
cada dia para a minha família, para o meu 
filho. Isso tudo vem do meu trabalho. E 
como pessoa, eu adquiri conhecimento e 
elogios de muitos clientes. Sou qualificado 
como um ótimo vendedor e isso faz com 
que eu possa melhorar cada vez mais o 
meu atendimento para me ajudar e ajudar 
as pessoas”.

Sobre o futuro, diz ele, “hoje eu sou 
vendedor, para eu subir um degrau só sendo 
gerente e se isso acontecer eu não quero 
simplesmente ser gerente para mandar, mas 
para fazer a diferença na empresa em que eu 
estou vestindo não uma, mas duas camisas. 
É isso o que almejo mais para frente”.

Gratificação
Em Belém (PA), Antonio Flávio da Silva 

Costa, da Casseb Autopeças, começou 

como estoquista em 2008. “Eu só conhecia 
carros por fora, quando eu cheguei fui 
tentando ganhar meu espaço e sempre me 
orientaram. Eu fui conhecendo as peças e 
participei de muitas palestras até chegar 
ao balcão”.

Nos dias de hoje, ele diz que a internet 
e as palestras ajudam muito na parte de 
atualização. “A área automotiva sempre 
inova e as palestras são bem dinâmicas, 
bem produtivas para nós balconistas 
nesta área de autopeças, também busco 
informações com os mecânicos, os nossos 
parceiros, e também por vídeos no YouTube 
e pelos catálogos eletrônicos”.

Na sua região, ele conta que a 
concorrência é acirrada. “Ao nosso redor, 
foram abertas muitas lojas de autopeças, 
então, cada cliente que entra é um prazer 
recebê-lo e eu tento fazer isso da melhor 
forma possível, com qualidade e excelência 
no atendimento, ouvindo-o para tentar 
resolver o que ele precisa da melhor maneira 
para tentar fidelizá-lo. É muito gratificante 
ouvir um obrigado do cliente, ouvir que a 
gente ajudou. Esse é o prazer da vida de um 
balconista”.

Antes de autopeças, Antonio trabalhou na 
feira e em uma padaria. “Desde pequeno eu 
atendia os clientes e eu amo fazer isso”. Do 
comportamento do cliente, ele avalia que o 
que mais mudou foi a informação. “Ele já vem 
mais informado, pesquisou e me mostra o 
que precisa. Por isso, nós precisamos estar 
sempre atualizados e conhecer a área em 
que estamos trabalhando”.

Ele conta que aos poucos foi 

conquistando as suas metas, a casa 
própria, a moto e o carro, e que é formado 
em Contabilidade. “Agora, eu quero fazer a 
pós-graduação de Gestão Empresarial. Em 
todas as reuniões feitas aqui na empresa, eu 
comecei a ter uma visão mais empresarial. 
Na área automobilística, eu pretendo 
crescer fazendo palestras, pois a área do 
comércio é muito oscilante, depende muito 
do momento e da situação econômica 
do País. É preciso saber trabalhar com as 
mudanças, não ficar conformado, mas sim, 
tentar inovar e produzir”.

Vender bem é uma arte
Na Parente Autopeças, em Porto Nacional 

(TO), Gleison Lopes de Macedo começou 
em 2001. “Eu nunca tinha trabalhado com 
venda de autopeças, eu tinha trabalhado na 
farmácia. Comecei na limpeza, depois fui 
para a parte de entregas e vendas. Quando 
entrei aqui, eu não sabia nada de marcas 
e modelos de carros”. Para se atualizar, 
Gleison recorre aos catálogos e sites dos 
fabricantes. “Neles, há sempre notícias 
sobre atualizações de antemão”.

Na sua região, vender bem é uma arte 
que tem grande peso no atendimento. 
“Aqui, nós temos uma dificuldade muito 
grande do pessoal querer fazer gambiarras, 
adaptações nos carros. Se eu vejo isso por 
parte de algum cliente, eu recuso a venda, 
digo que não vou vender a peça errada 
porque sei que ele terá uma dor de cabeça 
lá na frente, o barato sai caro. Eu explico e 
o oriento”.

Com essa característica, ele informa que o 
cliente ainda procura muito pelo preço, mas 
focando na qualidade da marca. “Muitas 
vendas acontecem pela marca. Antes, o 
cliente comprava pelo mais barato, hoje 
pelo conhecimento, por conta da internet, 
isso mudou. Ele já entende um pouquinho 
e alguns já vêm com o nome da marca 
anotado na mão”.

Para quem está começando, ele orienta, 
“entenda muito bem como usar o catálogo 
da marca, isso ajuda muito a vender. Depois 
e até para agilizar o atendimento, o passo 
seguinte é conseguir vender a peça sem 
usar o catálogo”, conclui.

CAPACAPA A GRANDE ARTE DE VENDER

Gleison Lopes de Macedo, 
da Parente Autopeças, de Porto 
Nacional (TO)

Antonio Flávio da Silva Costa, 
da Casseb Autopeças, de Belém (PA)
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HABILIDADES 
COMPORTAMENTAIS

Pela experiência de João Henrique 
Ribeiro, diretor de Criação da Dolfyn, 
criação de conteúdos de treinamentos, 
cada vez mais os vendedores têm 
que entender mais de cliente do que 
de produto. “Principalmente, ouvi-lo 
bastante, ser um bom ouvinte, e ter 
uma boa comunicação para atender a 
necessidade do cliente. A venda é um 
processo de confiança. Para isso, é 
preciso estabelecer um relacionamento 
com uma boa comunicação para 
conseguir me aproximar do cliente”.

Dos treinamentos realizados, ele 
concluiu que a maioria dos vendedores 
é trabalhador para argumentar, falar, 
e poucos têm a capacidade de ouvir 
genuinamente o cliente, para entender 
as suas necessidades e de fato oferecer 
o que for melhor para ele. “Muitas vezes, 
os vendedores tradicionais não estão 
preocupados com a dor do cliente, eles 
focam em vender mais para o cliente. 
Mas com isso a gente percebe que a 
venda fica muito restrita. Se o cliente se 
sente enganado, ele não volta mais e vai 
comprar de outro fornecedor”.

Não importa a área, João diz que 
tirando as competências técnicas, 
as habilidades comportamentais dos 
vendedores são muito parecidas. 
“Principalmente quando ele percebe 
que a sua profissão está mudando, está 
muito mais consultiva e muito mais 
relacional, e aí cai a ficha: não importa 
o que ele venda, as competências 
comportamentais são as mesmas”.

REALIZAÇÃO
Gerente Regional de Vendas da Up 

Brasil, uma das primeiras empresas de 
benefícios do mundo, Rogero Monteiro 

Neves coordena uma equipe de oito 
pessoas e, pela sua vivência, ele coloca 
que o primeiro ponto para ser um bom 
vendedor é acreditar no produto que está 
vendendo. “O bom vendedor se realiza 
com a constância da venda do produto. 
Ele tem que acreditar, ter a confiança e a 
credibilidade através do produto”.

E sempre se aperfeiçoar. “Da mesma 
forma que o potencial cliente busca 
conhecimento pela internet, o vendedor 
também tem que fazer o mesmo. 
Ele não pode ficar aguardando que 
a informação vá até ele, ele tem que 
pesquisar todas as possibilidades 

CAPACAPA A GRANDE ARTE DE VENDER

Rogero Monteiro Neves, 
gerente Regional de Vendas da Up 
Brasil

João Henrique Ribeiro, diretor de 
Criação da Dolfyn

“Eu fui aprendendo na oficina. Não trabalhei no “Eu fui aprendendo na oficina. Não trabalhei no 
estoque, mas todo mundo tem que ter um pouco de estoque, mas todo mundo tem que ter um pouco de 
estoquista para entender do negócio de autopeças estoquista para entender do negócio de autopeças 
e estar sempre atento aos catálogos e às novidades. e estar sempre atento aos catálogos e às novidades. 
As palestras foram retomadas, o que ajuda muito As palestras foram retomadas, o que ajuda muito 
a aprimorar o conhecimento de quem são os a aprimorar o conhecimento de quem são os 
fabricantes”.fabricantes”.

Walison Mattos, da Herculano Autopeças, de Salvador (BA)

Foto: Estoque da PRPK, de São Paulo (SP)
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CAPACAPA A GRANDE ARTE DE VENDER

que ele tem. A rede social é um canal 
que temos para o autotreinamento e 
fora isso, não tenha dúvida de que a 
empresa precisa dar os treinamentos 
técnicos para aprimorar cada vez mais 
o vendedor e estar sempre buscando 
novidades e se atualizando em relação a 
isso. Uma dica é praticar no treinamento 
algo novo, como por exemplo a equipe 
no treinamento assistir seus pares na 
execução de algo na prática”.

CARACTERÍSTICAS
Fundador e CEO do Grupo FJK 

Hidráulica e Serviços, Marcos Ribeiro, 
explica que algumas características 
são essenciais para um bom vendedor. 
“Algumas delas muitas pessoas já 
possuem naturalmente, mas também é 
possível desenvolver, basta estudar, se 
dedicar e desenvolver as habilidades, 
tais como: boa comunicação, 
perspicácia ao saber diferenciar as 
possibilidades e interesses de cada 
cliente. Resiliência e constância nos 
contatos e relacionamentos, persuasão 
nas negociações e empatia. Além disso, 
quando você cria uma conexão com o 
cliente, você acaba entendendo o que 
está nas entrelinhas, conquistando mais 
chances de fechar o negócio”.

Para ser um bom vendedor, ele 
comenta que é preciso manter e ter 
constância nos relacionamentos e 
contatos. “Para você fidelizar o cliente, 

precisa de constância no contato, 
em resumo, manter-se presente, 
e com os relacionamentos o mais 
aquecido possível. Se coloque sempre 
à disposição do cliente, para que ele 
entenda que pode contar com você”.

Ele também defende a importância 
dos treinamentos, “uma vez que 
os termos, práticas e ferramentas, 
validam o atendimento, e esses, sofrem 
alterações e/ou evoluções constantes. 
É importante investir no conhecimento 
constante, assim, você consegue se 
destacar e ser autoridade dentro do 
seu ramo de atuação”. E que o cliente 
precisa sentir segurança ao adquirir 
um produto ou serviço. “Ele precisa 
perceber que você conhece o que 
está vendendo. Objetividade e clareza 
também são importantes para passar 
mais propriedade e segurança na 
comunicação. E empatia”.

“A área automotiva sempre inova e as palestras são bem 
dinâmicas, bem produtivas para nós balconistas nesta 
área de autopeças, também busco informações com os 
mecânicos, os nossos parceiros, e também por vídeos no 
YouTube e pelos catálogos eletrônicos”.

Antonio Flávio da Silva Costa, da Casseb Autopeças, de Belém (PA)

Marcos Ribeiro, fundador e CEO 
do Grupo FJK
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ue o brasileiro é apaixonado por carros, isso ninguém 
discute... que o brasileiro é apaixonado por corrida de 
carros, isso também não. Agora imagine um aficionado 
por determinada marca ver o seu modelo preferido, com 

adaptações visando sua performance nas pistas, correndo a mais 
de 200 km/h, guiado por um piloto? Isso já acontece... e o nome da 
categoria é Mercedes-Benz Challenge.

O Mercedes-Benz Challenge é realizado desde 2011 e sediado 
exclusivamente no Brasil. Anualmente, são feitas atualizações 
e melhorias das máquinas desenvolvidas especialmente para o 
evento. A categoria se divide em CLA 45 AMG e C300, trazendo um 
grid de 35 a 40 carros, em que disputam o pódio em pistas clássicas 
desse esporte no País, como o Autódromo de Interlagos.

Segundo pilotos, organizadores e entusiastas da categoria, 

não se trata de um campeonato comum de automobilismo, mas 
sim a junção da sofisticação e velocidade, proporcionada por 
carros superesportivos de alto desempenho. A competitividade e 
adrenalina trazem à classe monomarca uma aproximação entre a 
competição e espectadores. E as corridas são verdadeiros pontos 
de encontro.

MUITA DISPUTA MARCA A 6ª ETAPA DA 
MERCEDES-BENZ CHALLENGE, REALIZADA EM 
29/10, NO VELOCITTA (SP)

No sábado, 29 de outubro, aconteceu a 6ª etapa da Mercedes-
Benz Challenge, desta feita no belíssimo autódromo de Velocitta, 
na cidade de Mogi Guaçu (SP), reunindo convidados num ambiente 
bastante agradável. Entre as atrações do dia, diversos campeonatos 

MERCEDES-BENZ CHALLENGE GANHA ESPAÇO 
NO CENÁRIO DO AUTOMOBILISMO MUNDIAL 
COM A MUDANÇA PARA AMG CUP BRASIL

Q

Além da substituição do nome, fruto da parceria com a montadora 
alemã, mais carros participarão do grid na temporada 2023
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Automobilismo Por: Silvio Rocha  |  Foto(s): Divulgação / @oguidejesus
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de automobilismo de classes de acesso, protótipos e relíquias.

AMG CUP BRASIL / MERCEDES-BENZ 
CHALLENGE

• 12 temporadas consecutivas;
• Categoria oficial da Mercedes-Benz;
• 8 etapas -16 provas - prioritariamente em interlagos -SP;
• Organização da Fasp - Federação Paulista de Automobilismo;
• Supervisão da CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo;
• Amplo pacote de mídia - transmissão televisiva ao vivo + canais 

digitais.

CARROS - ESPECIFICAÇÕES

C300
Pneus - 225/45 R17 na dianteira e 245/40 R17 na traseira

Freios - disco ventilado nas 4 rodas com abs e ebd
Motor - 4 cils. turbo alimentado de 1.796 cm3 (1.8) e pot. de 220 cv
Câmbio - automático de 7 velocidades no volante
Tração - traseira com diferencial traseiro otimizado
Suspensão - esportiva independente nos eixos dianteiro e traseiro
Peso - 1.350 kg

CLA 45 AMG
Pneus - 235/35 R19 na dianteira e 235/35 R19 na traseira
Freios - disco ventilado nas 4 rodas com abs e ebd
Motor - 4 cils. turbo alimentado de 1.796 cm3 (1.8) e pot. de 360 cv
Câmbio - automático de 7 velocidades no volante
Tração - integral
Suspensão - esportiva independente nos eixos dianteiro e traseiro
Peso - 1.500 kg

Competitividade e adrenalina não faltaram à etapa Mercedes-Benz Challenge de 29/10. No detalhe, pilotos comemorando seus resultados obtidos na 
pista e atrações diversas durante todo o evento

AINDA EM 2022: 7ª ETAPA - 19 E 20 DE NOVEMBRO - VELOCITTA  |  8ª ETAPA - 10 E 11 DE DEZEMBRO - INTERLAGOS
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Omissão, por definição, é o ato ou efeito de omitir. É o deixar de fazer, 
dizer ou escrever. É o não agir quando se esperaria que o fizesse.

Uma pessoa é, portanto, omissa, na medida em que não cumpre seus 
deveres, não é aplicado naquilo que faz, é desleixado, distraído, ausente, 
relapso e negligente.

Sobre o pecado da omissão, na Bíblia, em Tiago 4:17, diz: “Aquele, pois, 
que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado”.

Há uma diferença entre a omissão de um fato e a mentira: enquanto 
na omissão algo deixa de ser dito e é mantido em segredo, na mentira se 
altera, cria e distorce os fatos.

“O que me preocupa não são
as ações e os gritos das pessoas más, mas a
indiferença e o silêncio das pessoas boas”
Martin Luther King

Quem nunca contou uma mentirinha ou omitiu um fato para evitar um 
conflito desnecessário, uma fofoca ou ressentimentos que “atire a primeira 
pedra”. O problema é quando mentiras acabam por se transformar em 
verdades, tamanho o poder de persuasão daqueles que adotam esse 
tipo de conduta em seus relacionamentos. De igual forma, a omissão é, 
também, prejudicial aos relacionamentos, afinal, sempre esperamos do 
outro uma postura leal, verdadeira, empática, respeitosa e assertiva.

Imagine a seguinte situação:

“Como foi o seu dia”? Perguntou a esposa ao marido, após o dia de 
trabalho! Ele assim respondeu: “tive um dia bastante tranquilo”.

A conversa se desenvolveu e a partir daí ele contou em detalhes alguns 
acontecimentos durante o seu dia:

• “Logo cedo, embora eu tenha presenciado um acidente de trânsito 
em que uma pessoa saiu ferida, bem no momento em que eu estava 
passando pelo local, resolvi não parar, pois sei que pessoas curiosas 
sempre aparecem nessas situações e acabariam por prestar socorro 
aos envolvidos no acidente, e segui meu caminho até a padaria onde 
passei para tomar um café”;

• “Na padaria, presenciei uma situação bem desagradável, em que o 
gerente foi extremamente grosseiro e injusto com a atendente, por 
conta de uma situação em que não foi ela quem deu causa ao fato. 
Como eu não tinha nada a ver com a situação, paguei a conta e logo 
saí do local”;

• “Na saída, me deparei com um pedinte. Até percebi que ele realmente 
estava com fome. Pediu-me umas moedas que recebi de troco do 
café, porém, apressado, acabei indo embora com as moedas”;

• “Já no trabalho, uma reunião foi marcada e eu me ausentei, comuniquei 
aos demais colegas que assinaria embaixo concordando com tudo o 
que eles decidissem”;

• “E, finalmente, cansado, acabei por não passar na bienal para comprar 
o livro do nosso filho, conforme você me pediu. Faremos isso até o 
final dessa semana”.

A esposa o ouviu atentamente e perguntou: “você não acha que foi 
omisso em todas essas situações descritas? Pense nisso, reflita e, em 
outro momento, voltamos a conversar sobre esse assunto”.

TALVEZ SIM! TALVEZ NÃO! DEPENDE!
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Tudo tem limites! Ser omisso ao extremo, tolerar demais e adotar 
uma postura sempre pacífica, não se posicionar diante um fato que o 
atinge ou atinge um grupo o qual você está inserido pode implicar em 
ressentimentos, mágoas e prejuízos às relações, sejam elas pessoais e/
ou profissionais. É importante se atentar e evitar a preocupação excessiva 
para com as atitudes do outro.

No momento em que as atitudes do outro lhes afetam diretamente e 
limites são ultrapassados, causando certo desconforto, incômodo e até 
perda do sono, cabe uma atitude mais efetiva, com foco na ação e não 
na pessoa.

No dia a dia, podemos nos deparar com situações de omissão. É 
omisso, portanto, o sujeito, que:

1. Fecha os olhos perante uma situação de injustiça;

2. Não exerce o seu direito de votar e opta por apertar a tecla do 
branco ou nulo em uma eleição;

3. Por medo de errar, prefere adiar a execução de uma tarefa ou não 
assume e transfere aquilo que é de sua responsabilidade para outra 
pessoa;

4. Reclama, reclama, reclama... não sai da zona de conforto e nada 
faz em prol de uma mudança;

5. Em uma situação de acidente de trânsito não presta socorro à(s) 
vítima(s).

As empresas buscam profissionais que se posicionem, que não fiquem 
“em cima do muro”. Buscam, portanto, profissionais que não sejam 

omissos. Desejam ter em suas equipes, pessoas que tomem decisões 
e as assumam. Em empresas de sucesso, não há espaço para aqueles 
que apenas dizem “amém” e concordam com tudo, que adotam a postura 
extremamente política, com base naquilo que lhe é mais conveniente ao 
momento.

Logicamente que não estamos pregando uma guerra. Impor suas 
posições a qualquer custo, pela pressão emocional ou pela elevação 
do tom de voz, não é atitude inteligente. Educação, equilíbrio e 
assertividade são características de pessoas que se posicionam com 
firmeza, não se omitem e que, nem por isso são agressivas, afinal, 
sabem ouvir, usam da empatia, dão feedbacks de forma positiva e 
respeitam as opiniões contrárias.

Alguns ditados populares podem ser caracterizados com omissão:

• “Eu danço conforme a música”;

• “Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe”;

• “Qualquer prazer me diverte”;

• “Cego é aquele que não quer ver”;

• Nessa situação, prefiro “ficar em cima do muro”.

Por fim, a minha querida esposa, agradeço pelo feedback sobre o texto. 
Ela não se omitiu ao comentar que o tema, omissão, verdadeiramente, é 
bastante interessante e possibilita importantes reflexões.

Até a próxima edição, se Deus quiser!

*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”

ComportamentoTALVEZ SIM! TALVEZ NÃO! DEPENDE!
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s resultados preliminares de 2022, até outubro, já apontam 
que as vendas de autoveículos novos, incluindo automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus deverão terminar o 
ano em um patamar similar a 2021, quando 2,119 milhões de 

unidades foram comercializadas. Para este ano, a projeção da Anfavea 
é chegar a 2,140 milhões.

“Este número é factível. No acumulado do ano (até outubro) foram 
1,684 milhão de unidades vendidas. Para chegarmos a 2,140 milhões 
faltam 456 mil unidades. Começamos novembro com um cenário 
de crescimento de vendas e geralmente, dezembro costuma ser um 
mês com um volume considerável de vendas, em média, de 270 mil 
unidades”, afirmou o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite.

Com base em anos anteriores, ele mostrou que em 2021, um ano 
difícil para o setor pela falta de componentes, 380 mil unidades foram 
comercializadas nos dois últimos meses do ano e que, em 2019, 
antes da pandemia, foram 505 mil no mesmo período. Neste ano, a 
falta de componentes persistiu, mais um 
dos alívios para o setor foi o fechamento 
das fábricas na Europa no período de férias 
e, consequentemente, insumos vieram 
para o Brasil.

Já a produção de autoveículos acumulou 
uma alta de 7,1% no ano, totalizando 1,962 
milhão de unidades. Porém, um resultado 
ainda baixo quando comparado ao período 

pré-pandemia. Em 2019, foram 2,547 unidades produzidas no mesmo 
intervalo.

Emplacamentos
Pelas contas da Fenabrave, também no acumulado do ano até 

outubro, foram emplacados 2,957 milhões de veículos, o que representa 
um crescimento de 3,3% no ano. Neste número está incluso o 
segmento de motos, que somou 1,106 milhão de unidades, um volume 
17,94% superior ao mesmo período de 2021. Já os emplacamentos de 
automóveis totalizaram 1,254 milhão de unidades, 1,71% menos que 
no mesmo intervalo de 2021, porém, com um crescimento de 14,84% 
quando comparado a outubro do ano passado.

Também na mesma base comparativa com 2021, até o mês de 
outubro, os comerciais leves somaram 309.561 unidades emplacadas, 
com uma queda de 10,01%, caminhões tiveram uma retração de 
2,08%, totalizando 102.593 unidades emplacadas e na contramão, 

os emplacamentos de ônibus cresceram 
14,98%, somando 17.064 unidades.

Especificamente no mês de outubro, 
o setor teve queda de 5,5% em relação a 
setembro e alta de 14,8% sobre outubro de 
2021. “A retração pode ser explicada pelo 
menor número de dias úteis de outubro 
(20, ante 21, em setembro). Boa parte 
dos segmentos teve números similares 
em relação ao mês anterior nas vendas 

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

O

NO QUE TANGE À ELETRIFICAÇÃO, O SETOR AINDA TEM UM 
CAMINHO LONGO A PERCORRER

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

AS VENDAS DAS MONTADORAS DEVEM 
TERMINAR 2022 EM UM PATAMAR 
SIMILAR AO DO ANO PASSADO
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diárias, o que indica que o movimento de 
recuperação se mantém”, disse Andreta Jr., 
presidente da Fenabrave.

E um movimento que vem se mantendo 
desde julho de 2021 é a maior participação 
das vendas à vista, ao contrário do que 
acontecia anteriormente em que os 
financiamentos prevaleciam. Em outubro 
deste ano, 64% das vendas foram à vista. 
“Isto não é um bom indicador para o setor. 
O nosso mercado depende muito do 
crédito. Esse percentual de vendas à vista 
é um sinal amarelo para o setor. Até agora 
não teve um grande comprometimento, 
devido à demanda reprimida pela falta de 
produção de veículos, mas o cenário de juro 
é importantíssimo para o crescimento do 
nosso mercado”, expôs Leite.

Usados
Entre os meses de janeiro e outubro 

deste ano, as transações de automóveis 
e comerciais leves usados superaram a 
marca de 8,3 milhões de unidades. No 
período, 11,8% dos veículos transacionados 
tinham até 3 anos de fabricação.

No mesmo período, o segmento de 
caminhões registrou queda de 10,1% ante 
o mês anterior, mantendo-se próxima à 
média mensal no acumulado do ano.

Os implementos rodoviários tiveram a 
menor queda de todo o setor, com 6,3%. 
Os ônibus tiveram retração de 17,2% sobre 
setembro, mas mantêm resultado positivo 
no ano, com alta de 9% no acumulado. O 
mercado de motocicletas usadas teve 
baixa de 9,9%. No ano, o segmento registra 
retração de 6,9%.

Motorização
Neste ano até outubro, foram emplacados 

38,7 mil automóveis e comerciais leves 
elétricos e híbridos. No ano passado foram 
cerca de 28 mil e quando comparado ao ano 
de 2020, com 15,6 mil unidades, o resultado 
foi mais do que o dobro. “O volume de 
emplacamentos neste ano representa um 
resultado 43,6% maior que o acumulado 
no mesmo período de 2021”, destacou o 
presidente da Fenabrave.

Ainda que os números sejam animadores, 
para o presidente da Anfavea há muito a 
ser feito para que a eletrificação seja uma 

realidade no País. “É um cenário baixo 
em termos de volume. A eletrificação 
é muito importante para o País. Temos 
que atrair tecnologia, criar infraestrutura 
para que esse mercado tenha relevância 
numérica e trabalhar para a produção 
interna de veículos com eletrificação”, 
defendeu Leite.

No segmento de pesados, caminhões e 
ônibus elétricos e a gás chegaram à marca 
de 925 mil unidades vendidas neste ano. 
Para se ter uma ideia da expansão, em 
2021 foram 225 unidades e, em 2020, 51 
unidades vendidas.

Rotas alteradas
Se antes o grande mercado de 

exportações do setor era para a Argentina, 
com a crise no país, o México e o Chile 
vêm se destacando, o que o presidente 
da Anfavea comentou como uma 
oportunidade, principalmente quando 
houver a retomada do mercado argentino, 
porém, não na proporção que era antes.

“A Argentina não é mais aquele mercado 
que apontava para 1 milhão de unidades, 
hoje representa cerca de 300 mil. O 
crescimento das nossas exportações teve 
uma configuração um pouco diferente 
do que estávamos acostumados. É uma 
questão que precisamos acompanhar e 
ficar atentos com o que acontecerá no 
mercado e nas exportações”, afirmou.

No mês de outubro, o setor computou 
42,8 mil unidades exportadas, ante 28,5 
mil em setembro, 75% desse crescimento 
se deve às exportações para o México e 
o Chile.

Márcio de Lima Leite, 
presidente da Anfavea

NÚMEROS DO SETOR
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A Texaco Lubrificantes 
lança o Delo Gold Ultra 
S SAE 10W40, óleo 
sintético de elevado 
desempenho para motores de veículos para serviço 
pesado. O lubrificante foi concebido para oferecer 
performance confiável a baixa temperatura, controle 
robusto da formação de depósito e desempenho 
em intervalos de troca prolongados. Cumpre os 
requisitos mais recentes da ACEA e as especificações 
de montadoras, incluindo MAN 3277 e Scania LDF-3.

A MWM e a VW Caminhões e Ônibus celebram o início da produção 
dos motores MAN D08 e MAN D26 Euro VI, para atender à oitava etapa 
da legislação brasileira de emissões de veículos pesados, o Proconve 
P8. Os motores equiparão ônibus, caminhões médios, semipesados e 
extrapesados da VW. A empresas renovaram, este ano, o acordo para 
a montagem dos motores MAN D08 e D26 nas dependências da MWM.

MWM E VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS 
CELEBRAM O INÍCIO DA PRODUÇÃO DOS 
MOTORES MAN D08 E D26 EURO VI

MARCOPOLO ESTÁ PREPARADA PARA ATENDER 
DEMANDA DO BRASIL POR ÔNIBUS ELÉTRICOS

A Valvoline orienta sobre a manutenção adequada 
desse tipo de filtro. A limpeza é importante e 
pode ser feita por intermédio de incineração 
das partículas, se chama regeneração. Uma 
outra maneira de fazer a limpeza do filtro DPF 
é no funcionamento normal do veículo, sendo 
necessário circular por um certo espaço de 
tempo e com uma determinada rotação para que 
o escapamento atinja a temperatura normal de 
funcionamento e efetue a queima desses gases.

A Marcopolo investe em soluções para o futuro da mobilidade, como os ônibus 
eletrificados. A fabricante tem duas frentes de ação na sua estratégia para a 
descarbonização e eletrificação do transporte coletivo urbano no Brasil: o ônibus 100% 
elétrico Attivi integral e o fornecimento de carrocerias para os diferentes modelos de 
chassis disponibilizados pelas montadoras. Ao longo dos 73 anos de existência, a 
Marcopolo adquiriu expertise com veículos sustentáveis.

A partir do segundo semestre de 2022, a ZF 
iniciou a produção da TraXon para aplicação em 
ônibus rodoviários no Brasil. Essa foi a primeira 
vez que a ZF aplicou a TraXon em ônibus em todo 
o mundo. A transmissão é produzida na planta 
de Sorocaba, em São Paulo, desde 2020, para o 
mercado de caminhões. Para produção voltada 
ao segmento de ônibus, a ZF se utiliza da mesma 
linha de produção já existente.

VALVOLINE DESTACA CUIDADOS NECESSÁRIOS 
COM FILTRO DPF EM MOTORES DIESEL

Texto: Redação | Foto(s): Divulgação

ANFAVEA

ZF TRAXON ESTREIA NO 
MERCADO DE ÔNIBUS NO BRASIL 
E APLICAÇÃO É PIONEIRA NO 
MUNDO

TEXACO LUBRIFICANTES 
LANÇA NOVO LUBRIFICANTE 
DE MOTOR SINTÉTICO COM 
ELEVADO 
DESEMPENHO 
PARA SERVIÇO 
PESADO
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Na 32ª edição do Top of Mind, maior estudo de lembrança de 
marca da América Latina, a Mercedes-Benz do Brasil, uma 
das maiores fabricantes de caminhões e ônibus, manteve 
a hegemonia se consagrando como a marca mais lembrada 
pelos brasileiros em 2022. Nas últimas 14 edições, a Mercedes-
Benz foi a mais lembrada do segmento. A entrega do prêmio foi 
realizada no dia 25 de outubro.

Lançados há pouco mais de um ano no mercado, 
os caminhões VW e-Delivery não param de 
inovar. A novidade agora fica por conta do ganho 
de capacidade de carga útil de até 10%, tornando-
os os maiores de seus segmentos. Também 
agregam pacote ainda mais tecnológico e vão 
estrear uma nova central multimídia, novos faróis 
com luzes de condução diurna (DRL, na sigla em 
inglês) em LED, sistema de alerta de frenagem, 
suporte para celular, entre outros.

CAMINHÕES VW E-DELIVERY GANHAM 
CAPACIDADE DE CARGA E SE TORNAM OS 
MAIORES DE SEUS SEGMENTOS

A FPT Industrial, do 
Iveco Group, inaugurou 
sua fábrica de 
ePowertrain, dedicada à 
produção de uma linha 
elétrica da marca, que 
inclui eixos elétricos, 
pacotes de baterias 
e acionamentos centrais elétricos para veículos comerciais 
leves, micro-ônibus e ônibus, que estabelece marco importante 
para a empresa em seu processo de descarbonização e em 
sua estratégia para atingir emissões líquidas zero com os seus 
produtos e todas as suas atividades industriais.

O motor elétrico HVH250 da BorgWarner foi 
selecionado para alimentar o eixo eletrônico de um 
cliente europeu para caminhões comerciais leves. 
Este eixo eletrônico foi projetado para equipar 
novos caminhões comerciais leves elétricos de até 
7,5 toneladas, bem como conversões de frotas de 
veículos de entrega no centro da cidade com motores 
de combustão interna existentes. A produção está 
prevista para começar no início de 2023.

BORGWARNER FORNECERÁ 
MOTORES ELÉTRICOS PARA 
EIXOS ELETRÔNICOS DE 
MONTADORA EUROPEIA DE 
VEÍCULOS COMERCIAIS

FPT INDUSTRIAL INAUGURA NOVA FÁBRICA 
DE EPOWERTRAIN EM TURIM

MERCEDES-BENZ CAMINHÕES E ÔNIBUS 
É ELEITA PELA 14ª VEZ A MARCA MAIS 
LEMBRADA PELOS BRASILEIROS

As Empresas Randon anunciam as primeiras 
vendas da pioneira e exclusiva solução 
de tração auxiliar elétrica para veículos 
comerciais. Dois modelos de semirreboques 
da linha Hybrid R da Randon Implementos, 
equipados com a solução e-Sys da 
Suspensys, foram comercializados para 
a mineradora SQM, do Chile; já no Brasil, 
um modelo Florestal comercializado pela 
Randon Implementos está sendo equipado 
com a solução e-Sys.

EMPRESAS RANDON 
COMERCIALIZAM PRIMEIRAS 
UNIDADES DE SEMIRREBOQUES 
COM EIXO ELÉTRICO
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romovida em 18/10, na FecomercioSP, em São Paulo 
(SP), a 28ª edição do Seminário da Reposição Automotiva 
reuniu os representantes das principais entidades 
ligadas ao setor, que destacaram a importância da Carta 

de Fortaleza, manifesto que propõe a união e a busca de maior 
representatividade para o aftermarket automotivo em defesa dos 
legítimos interesses do setor, e o “Right to Repair”, movimento que 
prevê a liberdade de escolha dos consumidores dos locais onde 
se deseja realizar a manutenção e/ou reparação de seus veículos, 
bandeira global iniciada por Estados Unidos e Europa, além de 
tendências para o futuro da mobilidade.

Claudio Sahad, presidente do Sindipeças, afirmou que “a união 
que o setor automotivo construiu, ao longo dos anos, pavimenta a 
trajetória de trabalho da reposição”, citando alguns dos resultados 
positivos do aftermarket. Em 2021, a frota circulante somou 
47 milhões de veículos, volume que movimentou as vendas de 

autopeças. “O aftermarket representa 16% das vendas totais da 
indústria de autopeças”, comentou. Já a respeito do faturamento, 
ele destacou que, de janeiro a julho de 2022, cresceu 10,7% sobre o 
mesmo período de 2021. “A curva é ascendente no setor”.

Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP, além de citar a Carta 
de Fortaleza e o “Right to Repair”, ressaltou também a importância 
do setor para a sociedade. “Conseguimos, com resiliência, manter 
a frota circulando durante a pandemia, não interrompendo a 
circulação de ambulâncias, transporte coletivo, veículos da 
segurança pública e o escoamento da produção”, falou Carneiro, 
citando também números que o setor só no Brasil tem – 2,5 mil 
warehouses, 40 mil pontos de venda e 90 mil pontos de aplicação. 
Também destacou a criação da UNIAFTER, universidade voltada ao 
aftermarket.

O presidente do Sicap, Alcides Acerbi Neto, acrescentou alguns 

SEMINÁRIO DA REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA 
APRESENTA TENDÊNCIAS DA MOBILIDADE DO 
FUTURO E O IMPACTO NO AFTERMARKET

Evento

P

Entre outras constatações, evento mostra que, no Hemisfério Sul, os motores 
a combustão ainda contam com muitos anos de vida e a eletrificação será 
ascendente, mas lenta
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Por: Redação  |  Foto(s): Divulgação
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“Conseguimos, com resiliência, manter a frota circulando 
durante a pandemia, não interrompendo a circulação de 
ambulâncias, transporte coletivo, veículos da segurança 
pública e o escoamento da produção”.

Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP

fatores que criam oportunidades para o setor, como a queda nas 
vendas de veículos zero km e o envelhecimento da frota. O presidente 
do Sincopeças Brasil, Ranieri Leitão, comentou sobre a necessidade 
de união e de focar em quatro pilares: Inspeção Técnica Veicular, 
movimento “Right to Repair”, combate à falsificação de autopeças e 
formação de mão de obra para o setor.

Segundo Antonio Fiola, presidente do Sindirepa Brasil, “o 
Brasil tem o quarto maior mercado de aftermarket no mundo”, e 
destacou que é o relacionamento de toda a cadeia que promove 
este resultado. Assim como disse Ranieri, do Sincopeças Brasil, 

a Inspeção Técnica Veicular também é a bandeira do Sindirepa 
Brasil e ressaltou que a idade média da frota já chegou a 17 anos, 
trazendo muitas oportunidades para o setor.

Rodrigo Carneiro, ao final da abertura oficial do evento, fez 
menção honrosa a Elias Mufarej, que atuou durante muitos anos 
no Sindipeças e, agora, continua dando sua contribuição ao setor 
no IQA – Instituto da Qualidade Automotiva. “O IQA está de portas 
abertas para desenvolver cursos de capacitação para o segmento 
da reposição automotiva”, disse Mufarej, após agradecer a 
homenagem.

Claudio Sahad, presidente do Sindipeças Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP Alcides Acerbi Neto, presidente do Sicap

Evento SEMINÁRIO DA REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA 

Ranieri Leitão, presidente do Sincopeças Brasil Antonio Fiola, presidente do Sindirepa Brasil Rodrigo Carneiro faz homenagem a Elias Mufarej, 
por conta dos serviços prestados ao setor
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ARTIGO

 Black Friday 2021 movimentou R$ 5,4 bilhões, contando 
o período da quinta-feira às 0h até às 23h59 da sexta-
feira. Já o ticket médio, segundo o Reclame Aqui, foi de 
R$ 654,06. Para 2022, a estimativa da ABComm é de que 

os valores transacionados atinjam R$ 6,05 bilhões, o que representa 
um crescimento de 3,5% em relação ao ano passado. Novos meios 
de pagamento já consolidados, a recente injeção de dinheiro feita 
pelo governo na economia e a reabertura total do comércio, com 
100% das lojas físicas abertas, são alguns dos fatores que estão 
gerando essa expectativa positiva do mercado.

O varejo brasileiro viverá uma grande oportunidade com o 
encontro da Black Friday e a Copa do Mundo. Com a alta demanda 
e o volume de compras crescendo cada vez mais, é preciso se 
planejar para que a estratégia vá além dos descontos. Vale lembrar 
que cada setor tem suas particularidades, mas o objetivo de 
comunicar, atrair e conquistar o consumidor é o mesmo para todos 
os empreendedores e empresas.

No mercado automotivo, por exemplo, é possível combinar 
promoções de produtos com serviços, apostando na melhor 
margem de lucro da mão de obra. Outra possibilidade muito 

COMO SER ASSERTIVO NAS PROMOÇÕES 
DE BLACK FRIDAY PARA O MERCADO 
AUTOMOTIVO

Tendências
Diretor de novos negócios da Linx
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por: Renato Matias Vieira Lass*
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eficiente é unir produtos de alto giro com obsoletos ou de baixa 
demanda no período, como combinar uma oferta de palheta de 
limpador de para-brisa, em tempos de escassez de chuva, com 
lubrificantes, produto que tem bom giro.

Há outros fatores como conveniência, que também devem 
ter atenção especial. A ativação mais comum neste caso é o 
frete grátis. Para se diferenciar do restante do mercado, uma 
possibilidade é atrelar uma promoção de retirada na loja com 
algum benefício por esse deslocamento, como o balanceamento 
grátis, por exemplo.

No entanto, antes mesmo de qualquer definição ou ativação é 
preciso estabelecer que qualquer ação promocional, inclusive na 
Black Friday, precisa ter objetivos claros para todos os envolvidos 
e, por isso, o seu sucesso deve ser analisado dentro da perspectiva 
de cada um dos beneficiados por ela.

No caso do varejista, por exemplo, uma promoção de sucesso 
é aquela que atrai novos consumidores, fideliza os clientes 

existentes e ajuda a melhorar a margem do negócio, seja por 
meio da aceleração do volume de vendas de produtos de alto 
giro e margem, formato mais utilizado na Black Friday, ou pela 
da venda de produtos obsoletos que irão gerar espaço e capital 
para renovação do estoque. Já na visão do cliente, promoção boa 
é aquela em que ele percebe uma vantagem clara de comprar 
em um estabelecimento e isso não necessariamente tem a ver 
somente com preço, há outros fatores como conveniência, 
identificação com a marca e alcance, que muitas vezes são 
até mais determinantes que um desconto. Nos casos de ações 
realizadas em parceria com fornecedores, é fundamental ter 
objetivos e responsabilidades bem definidas para garantir que a 
soma dos esforços traga o resultado esperado.

Chegado o momento de definir a estratégia para a Black Friday, 
é preciso escolher os produtos ou serviços para comercialização 
levando em consideração o objetivo e a forma de execução das 
promoções e ativações. Uma promoção baseada em descontos 
durante esse período normalmente é focada em produtos de 
alto giro e margem e pode ser determinante para o sucesso do 
restante do ano, pois é nesse momento que todas as empresas e 
empreendedores estão disputando a atenção dos clientes e quem 
conseguir ser mais atraente nesse período pode conquistar o 
cliente para o restante do ano.

A duração também precisa ser muito bem definida e comunicada 
aos clientes para garantir o alinhamento de expectativas e, 
principalmente, despertar no cliente o sentimento de que se trata de 
uma oportunidade única e limitada. Reserve promoções específicas 
para a semana e o dia da Black Friday com um mix de produtos e 
dinâmicas bem definidas para se diferenciar do mercado.

Tendências

*Renato Matias Vieira Lass é diretor da vertical de Aftermarket Automotivo da Linx, empresa da 
plataforma de software Stone Co, especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado 

de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o 
IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o 

indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline.

“O varejo brasileiro viverá uma grande oportunidade 
com o encontro da Black Friday e a Copa do Mundo. 
Com a alta demanda e o volume de compras 
crescendo cada vez mais, é preciso se planejar para 
que a estratégia vá além dos descontos...”

Renato Lass, diretor de novos negócios da Linx

AS PROMOÇÕES DE BLACK FRIDAY 
PARA O MERCADO AUTOMOTIVO
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endo como principal atividade a fabricação e 
comercialização de juntas e peças automotivas de 
reposição para todos os tipos de motores, a Juntas 
Illinois S.A. foi fundada em Rosário, Argentina, em 1943, 

com o nome de Martínez y Tur, fazendo referência aos seus 
fundadores. Anos mais tarde, o Sr. Ricardo Tur, um dos sócios, 
adquiriu a totalidade da empresa e, a partir daí, a razão social 
mudou para Juntas Illinois S.A.

Para se ter uma ideia, atualmente o Sr. Daniel Tur é o 
presidente e compartilha a condução da empresa com uma 
equipe de colaboradores bastante profissionais que inclui 
a terceira geração familiar. Em conjunto, vale destacar, eles 
continuam escrevendo a história da Juntas Illinois presente no 
Brasil e em plena expansão, e a projeção de um futuro promissor 
com muitos desafios.

A empresa conta com uma planta industrial construída 
em uma área de 7000 m2. O conceito destas instalações leva 
em conta a higiene, a segurança e a ordem num ambiente de 
trabalho agradável. Nos últimos anos, a Juntas Illinois realizou 
investimentos para garantir o crescimento e continuar com a 
modernização de sua infraestrutura, desenvolvendo uma Cadeia 
de Valor dinâmica que garante a eficiência e a qualidade de 
todos os processos.

Em conformidade com esse crescimento, há oito anos abriu 
uma distribuidora no Brasil para comercializar seus produtos no 
mercado local. “Nesse pouco tempo no País, mudamos duas 
vezes as instalações, sendo a última em outubro para instalações 
mais amplas, dobrando sua capacidade de armazenagem a fim 
de atender ao crescimento obtido nos últimos anos”, diz Gilson 
Kozlowski, gerente Comercial Juntas Illinois - Brasil.

INDÚSTRIA

CRESCIMENTO CONTÍNUO NO MERCADO BRASILEIRO

T

Juntas Illinois faz investimentos constantes no País para se consolidar e se tornar 
cada vez mais uma opção de qualidade com preços justos
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Além da mudança física, a empresa complementou seu 
quadro de representantes, estando hoje representada em 
todos estados da federação, faturando a partir do Estado de 
São Paulo, em Guarulhos, próximo à Dutra e ao Aeroporto. 
Hoje em dia, a Juntas Illinois exporta seus produtos para todo 
o continente americano e países da Europa e África, com uma 
política exportadora em permanente desenvolvimento e sempre 
em busca de novos mercados.

“Estes resultados representam 35% do faturamento anual, 
demonstrando um perfil exportador que se firma com o tempo. 
O trabalho sob as normas ISO, o compromisso com a qualidade 
aplicando tecnologias de última geração e preservando o meio 
ambiente, a saúde e a segurança caracterizam a responsabilidade 
da empresa para cumprir com as necessidades de seus clientes”, 
conta o gerente Comercial.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
“A Juntas Illinois apresenta uma ampla gama de produtos 

para a selagem do motor. Os itens são fabricados sob as 
mais rigorosas normas internacionais de qualidade, utilizando 
matérias primas de origens europeia e norte-americana. 
Atualmente, o catálogo de produtos conta com uma oferta de 
mais de 12.000 itens e continua em processo de ampliação, 
sendo um dos mais completos do mercado sul-americano”, 
afirma Gilson.

Kozlowski ainda complementa: “oferecemos jogos de juntas 
para motores, retentores, parafusos de cabeçote, selantes e 
lançamos recentemente uma linha de guias de válvulas. Temos 
uma linha de juntas MetalGraf, que é marca registrada da Illinois, 
e uma linha diferenciada para os motores de última geração com 

grandes exigências de pressão e temperatura”.

“Temos muitas oportunidades para atendermos o nosso 
segmento. Como temos uma linha que podemos considerar 
bem equilibrada, não ficamos limitados a uma categoria de 
distribuidores, abrangendo uma gama ampla de oportunidades 
de mercado. A grande melhoria, para a qual estamos fazendo 
esforços, é o crescimento nas linhas de motores novos”, 
descreve o gerente Comercial.

CAPACITAÇÃO E CRESCIMENTO
Com relação à qualificação dos profissionais do setor, Gilson 

conta que “no momento que a Pandemia da Covid nos alcançou, 
estávamos num forte momento de capacitação de nossos 
clientes, seus colaboradores e usuários finais. Depois da Covid, 
estamos preparando e, já executando, algumas ações junto aos 
nossos clientes. Na época da Autopar, participamos da blitz 
do Balcão Automotivo que nos deu uma maior visibilidade no 
Paraná e pretendemos manter mais ações em parcerias”. A 
Illinois tem participado da maioria das feiras e eventos do setor, 
como Automec, Autopar, Autonor, Autop e Centropar.

Por fim, “tivemos um forte desenvolvimento no primeiro 
semestre deste ano. Aliás, nos últimos três anos tivemos 
crescimento na casa de 3 dígitos percentuais e estamos 
fechando os dez primeiros meses com forte crescimento em 
relação ao período de 2021. Dessa forma, devemos crescer o 
previsto no segundo semestre, e mesmo com alguns setores 
tendo uma pequena queda de crescimento (não de vendas, de 
crescimento), os setores pesado e agrícola continuam puxando 
as vendas de nossos produtos. Por isso, nosso investimento em 
um novo depósito nesse momento”, conclui Kozlowski.

INDÚSTRIA ILLINOIS



Parabéns
BALCONISTAS DE AUTOPEÇAS

HÁ 16 ANOS LEVANDO INFORMAÇÃO DE QUALIDADE À REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA

Hoje é dia de homenagear aquele profissional que busca informação 
para evoluir na carreira e vê no Balcão Automotivo, na revista impressa 

ou nas plataformas digitais, um parceiro de todas as horas.
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