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E chegamos à última edição de 2022 com 
a certeza de que estes 365 dias, graças à 
contenção da Covid-19, foram melhores do 
que os dois anos anteriores. Indústrias e 
distribuidores retratam o ano de 2022 e as 
perspectivas para o próximo ano. Na visão 
dos executivos, este foi um ano de muitas 
incertezas, mas com resultados positivos. Já 
o próximo ainda é uma incógnita com o novo 
Governo. Aguardemos e continuemos fazendo 
a nossa parte.

No Vendedor Automotivo, dois podcasts em 
vídeo realizados em novembro pelo Balcão 
Automotivo, ambos patrocinados pela SKF, 
evidenciariam a relevância do balconista 
ou vendedor de autopeças, que não será 
substituído pelas vendas digitais. Ao contrário, 
as vendas digitais passaram a fazer parte da 
rotina dele, o que requer cuidados redobrados, 
já que ele passou a atender o cliente por mais 
de um canal.

Na região Nordeste do País, o SSA-Ce 
realizou o Seminário Desafio, em Fortaleza 
(CE), com as participações de empresários da 
distribuição, do varejo e de oficinas mecânicas. 
Nesta edição 22/23, o tema foi Mercado 
e Produtividade. O objetivo do evento é 
apresentar os números do ano vigente e ajudar 
os empresários do setor no seu planejamento 
para o próximo período, conforme explicou o 
presidente do SSA/CE, Ranieri Leitão.

No campo das comemorações, com o olhar 
voltado ao futuro, Cobra chega aos 35 anos 
em franca expansão; Pysko celebra 30 anos 
de mercado e espera fechar 2022 alcançando 

resultados bem próximos aos dos últimos dois 
anos; tem ainda o texto do nosso colunista 
Valtermário Rodrigues, o de número cinquenta. 
Não deixe de ler a entrevista, reportagem e 
artigo, respectivamente.

Maior Salão Internacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas da América Latina, a 23ª 
edição da Fenatran reuniu mais de 500 marcas 
no pavilhão de exposição do São Paulo Expo, 
de 7 a 11 de novembro, e gerou um volume 
total de negócios da ordem de R$ 9,5 bilhões. 
O resultado é superior em R$ 1 bilhão ao da 
última edição da feira, de 2019. A área de 
exposição deste ano chegou a ser ampliada 
em 20%, totalizando 100 mil m2.

E chegou ao fim mais uma temporada 
de Copa Truck. Depois de nove etapas, 
Wellington Cirino sagrou-se campeão na 
categoria principal; os nossos parceiros 
no projeto Alta Velocidade e pilotos da R9 
Competições VW, Paulo Salustiano e Debora 
Rodrigues terminaram em 5º e 6º lugares, 
respectivamente. Na Supertruck, Jô Augusto, 
diretor Comercial da Odapel, terminou na 6ª 
colocação. Daniel Alamini levou a taça.

De nossa parte, humildemente, desejamos 
a você, equipe e familiares um Feliz Natal e 
um 2023 de muita paz, saúde e prosperidade. 
Esperamos contar ainda mais com o 
privilégio da sua atenção nas mais diferentes 
plataformas e com a sua interação, é claro.

Até o ano que vem!

O QUE ESPERAR E OS DESAFIOS DA 
ECONOMIA BRASILEIRA PARA 2023
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MOURA AVANÇA NA 
TECNOLOGIA E NO MERCADO DE 
BATERIAS START-STOP
A Moura avança rápido no domínio tecnológico e do mercado nacional 
de baterias especiais EFB e AGM para veículos com sistema start-stop. 
A empresa produz em Belo Jardim (PE) os dois tipos de acumuladores e 
desenvolveu tecnologia própria para as EFB, bateria molhada avançada, 
que tem desempenho similar e é mais barata do que as AGM, que são 
secas, montadas com mantas de lã de vidro impregnadas com ácido.

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

O maior evento do Aftermarket Automotivo da América Latina, que teve a sua 
última edição em 2019 e será realizado de 25 a 29 de abril de 2023, no São Paulo 
Expo, promete colaborar para o aquecimento e a geração de novos negócios do 
setor de reposição de autopeças e reparação automotiva. A cinco meses da sua 
abertura, a feira já conta com a participação confirmada de mais de 1.500 marcas 
que vão apresentar suas novidades de produtos e serviços para o mercado. A 
RX, organizadora da Automec, prevê negócios durante os cinco dias da feira da 
ordem de R$ 24 bilhões.

A Revista Amanhã promove a 
premiação das “500 Maiores 
Empresas do Sul do Brasil”, realizada 
em parceria com a Price Waterhouse 
Cooper (PwC). Este ano, o evento de 
revelação e premiação referentes a 
2021 foi realizado com transmissão 
em formato híbrido. E mais uma vez, 
a ZM, da cidade de Brusque (SC), 
foi contemplada, destacando-se em 
261° lugar na classificação geral 
e reconhecida como a 62ª maior 
empresa do estado.

ZM ESTÁ NOVAMENTE ENTRE AS 
EMPRESAS MAIS RENTÁVEIS DO SUL 
DO BRASIL

AUTOMEC DEVE GERAR 
R$ 24 BILHÕES EM NEGÓCIOS 
NA REPOSIÇÃO

MAGNETI MARELLI RESSALTA A 
IMPORTÂNCIA DA REVISÃO DAS 
PALHETAS EM ÉPOCA DE CHUVAS
A Marelli Cofap Aftermarket ressalta que as palhetas desgastadas ou 
ressecadas podem causar danos ao para-brisa, comprometendo a segurança 
na condução do veículo devido à perda de capacidade de limpeza do vidro 
do para-brisa. Assim, elas devem ser substituídas quando surgem riscos ou 
faixas no para-brisa, por exemplo. Recomenda-se que o componente seja 
verificado a cada seis meses.

A ZF Aftermarket anuncia a utilização de QR Code nas embalagens de 
suas peças de reposição para o mercado brasileiro. Inicialmente a nova 
solução foi introduzida em todas as embalagens das embreagens SACHS e 
o objetivo é, até o final de 2023, estendê-la para todas as embalagens das 
marcas da ZF Aftermarket, LEMFÖRDER, TRW, WABCO e ZF.

ZF AFTERMARKET UTILIZA QR CODE 
EM EMBALAGENS DE PEÇAS E LEVA 
BENEFÍCIOS PARA A CADEIA DE 
REPOSIÇÃO

Poliana Zimermann, 
coordenadora de Marketing da ZM
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Trafegar com o veículo por ruas 
esburacadas, passar por lombadas 
fora de especificação e outras 
situações cotidianas são típicas 
dos grandes centros urbanos e 
podem ser vilãs para o automóvel 
e seus componentes, como os coxins. Diante deste cenário, a Corteco, 
marca do Grupo Freudenberg, explica em seus diversos materiais o 
que é o coxim, a sua função e em quais sistemas pode auxiliar.

VALVOLINE APRESENTA NOVO 
PRODUTO PARA TRANSMISSÃO 
NO CONGRESSO DE CÂMBIO 
AUTOMÁTICO

Aproveitando a presença de reparadores especializados em transmissão 
automática de todo o Brasil, a Valvoline, fabricante mundial de lubrificantes 
e fluidos com mais de 150 anos de história, apresentou a sua mais recente 
novidade no segmento de fluido: o MAXILIFE ATF – CVT. O lançamento no 
Brasil vem para atender amplo espectro da frota circulante de veículos com 
câmbio automático.

JOTINHA É O NOVO MASCOTE DA 
JAMAICA!

Fechando 2002 como uma das marcas mais lembradas pelos 
reparadores em várias pesquisas realizadas durante o ano, a Cobreq, 
marca 100% brasileira do grupo TMD Friction, apresenta muitas 
novidades exclusivamente lançadas para o mercado de reposição. As 
linhas atendidas pelos lançamentos são: Linha Leve; Linha Cerâmica; 
Linha Max Performance e Linha Pesada.

COBREQ ENCERRA ANO COM 
MUITOS LANÇAMENTOS

“A era digital trouxe o consumidor mais perto da indústria, exigindo que nos 
comuniquemos com maior fluidez e humanização. Um cenário dinâmico e 
diferente, de desafios e oportunidades, que nós da Jamaica incorporamos. 
Nos reinventamos e resolvemos investir na atualização da nossa 
comunicação com a criação do Jotinha, personagem que será utilizado em 
algumas comunicações”, revelou a empresa.

THYSSENKRUPP TRAZ MARCA DE 
AMORTECEDORES BILSTEIN AO BRASIL
A thyssenkrupp, por meio de sua divisão Springs & Stabilizers, traz para 
o Brasil os amortecedores Bilstein. A partir deste mês, a empresa vai 
disponibilizar as linhas B4, B6 e B8 de amortecedores de pressão a gás 
no Estado de São Paulo, com expectativa de se estender para outras 
localidades ao longo de 2023. Os amortecedores são certificados pelo 
Inmetro e homologados para diversos veículos de todas as montadoras 
premium. Eles oferecem tecnologia que proporciona máxima tração, 
condução precisa, segurança e um amortecimento constante sob 
qualquer carga.

CORTECO EXPLICA O QUE 
É O COXIM E DESTACA OS 
PRINCIPAIS TIPOS
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FIQUEPORDENTRO

NAKATA DEVE DOBRAR CAPACIDADE 
DE PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE 
AMORTECEDORES ATÉ 2024

O princípio de “Medir e Testar Antes de Trocar” está no DNA das 123 lojas 
DPaschoal instaladas em oito estados. Isso acontece através de ferramentas 
exclusivas que avaliam a real necessidade de ter que trocar peças ou pneus. 
O compromisso da empresa é atuar de maneira transparente em todas as 
etapas do relacionamento com clientes, parceiros e colaboradores, através 
de diferentes ações dentro e fora das lojas.

DPASCHOAL GARANTE O 
COMPROMETIMENTO COM A 
VERDADE NA GREEN FRIDAY 2022

Há pouco mais de ano da inauguração da nova planta de amortecedores 
no Complexo Nakata, em Extrema (MG), que também reúne o centro de 
distribuição, a empresa se prepara para um novo salto entre 2023 e 2024, 
dobrando a capacidade produtiva atual. Com novos investimentos, a nova 
planta da Nakata antecipa a expansão da capacidade produtiva da linha de 
amortecedores para atender à crescente demanda.

A SKYGROUP surgiu com a intenção de unificar sua comunicação e centralizar 
suas estratégias comerciais no mercado de reposição automotiva, energia 
solar e impressão gráfica. Com marcas consolidadas e renomadas como 
EMBREPAR, SKY AUTOMOTIVE, FORTLUB, SKY PEÇAS, SKY PRINT e SKY 
SOLAR, possui um portfólio de itens vendidos nas mais de 55 filiais presentes 
em mais de 13 estados brasileiros e Distrito Federal.

WEBSÉRIE BOSCH AUTOPEÇAS – 2ª 
TEMPORADA CONTA EXPERIÊNCIAS DE 
MECÂNICOS INFLUENCIADORES DO SETOR

Com o objetivo de proporcionar boas histórias e dicas relevantes para 
os profissionais do setor de reposição automotiva, a Bosch lançou 
recentemente a 2ª temporada da Websérie Bosch Autopeças, com 
conteúdos alinhados ao dia a dia de uma oficina mecânica, como: 
importância de um bom diagnóstico, gestão do estabelecimento e 
de colaboradores, treinamentos, oficinas monomarcas, mulheres na 
oficina e outros.

BORGWARNER ANUNCIA FÁBRICA 
DE SISTEMAS DE BATERIA NO BRASIL
A BorgWarner anuncia uma nova fábrica para produzir sistemas de 
baterias no Brasil. Com a aquisição da AKASOL pela BorgWarner, 
a empresa expande suas capacidades de eletrificação de veículos 
industriais e comerciais, posicionando a empresa como fornecedora 
global de sistemas de baterias. “Estamos entusiasmados com 
a demanda e o potencial de mercado para esses produtos e a 
oportunidade de oferecer um portfólio flexível e de alta qualidade de 
soluções eletrificadas”, disse Henk Vanthournout, vice-presidente e 
gerente geral de sistemas globais de baterias.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA NO 
ATENDIMENTO CONSOLIDAM AS 
MARCAS DA SKYGROUP
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VOX ANUNCIA NOVO 
CONCEITO DE MARCA

Reconhecida por comercializar filtros automotivos com excelente 
performance, custo competitivo e qualidade, a Vox anuncia um novo 
conceito para sua marca, o “Não é qualquer filtro. É o filtro”. “O novo conceito 
fortalece essas características, despertando no público a confiança de fazer 
o melhor negócio ao escolhê-la”, afirmou Plinio Fazol, gerente de MKT e 
Novos Produtos da Tecfil.

FIQUEPORDENTRO

A Dunlop superou a marca de 1 milhão de pneus para veículos pesados produzidos 
na fábrica de Fazenda Rio Grande (PR). O feito foi alcançado no mês de outubro 
deste ano. Após superar a marca de 40 milhões de pneus para veículos leves 
em junho, agora é a vez de festejar o número entre os pneus para caminhões e 
ônibus. Em operação no País desde 2011, a Sumitomo Rubber do Brasil, detentora 
das marcas Dunlop, Falken e Sumitomo, começou a produzir pneus para veículos 
pesados em 2019. Agora a expectativa é que este número cresça ainda mais.

Em abril deste ano, a Point S anunciou que estava chegando ao Brasil. Maior 
rede de centros automotivos do mundo e referência global em vendas de 
pneus, a companhia de origem francesa possui mais de 5.800 pontos de 
venda em 49 países. Com a assinatura de um contrato máster de franquia, 
a Point S começou a edificar seus primeiros pontos de venda no País 
inaugurados em Recife (PE) e Vitória (ES).

MAIOR REDE DE CENTROS 
AUTOMOTIVOS DO MUNDO, POINT S 
ESTREIA NO BRASIL

DUNLOP BATE MARCA DE 1 MILHÃO 
DE PNEUS PARA VEÍCULOS PESADOS 
FEITOS NO BRASIL

EMPRESA REALIZA SERVICE AWARDS 
PARA HOMENAGEAR FUNCIONÁRIOS 
POR TEMPO DE TRABALHO
A Tenneco se preocupa com o bem-estar dos funcionários e com o 
sentimento de satisfação deles. Por isso, todo ano, realiza o evento 
Service Awards que, homenageia os colaboradores que possuem 10, 15, 
20 ou mais anos de atuação na companhia. A edição 2023 destacou 93 
colaboradores da organização, de diversas áreas. Eles receberam troféus 
e foram surpreendidos com vídeos personalizados.

Reconhecida mundialmente por 
sua alta qualidade em lâmpadas 
originais, e com credibilidade nos 
mercados nacional e internacional, a Excelite inova e expande sua parceria 
com 16 novas montadoras em âmbito mundial. Com uma fatia de mercado 
mundial, a Excelite comemora os bons resultados obtidos em 2022 com um 
crescimento além das expectativas.

EXCELITE INOVA E EXPANDE SUA 
PARCERIA COM 16 NOVAS MONTADORAS 
EM ÂMBITO MUNDIAL

LEIA ESTAS E OUTRAS NOTAS NO PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO.COM
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MOTUL TORNA MAIS ECOLÓGICA 
EMBALAGEM DE PRODUTOS 
FABRICADOS NO 
BRASIL

A Tecfil lança um movimento para mostrar que filtros automotivos não são 
todos iguais, tendo como inspiração o novo posicionamento de sua marca, 
o “Vá Mais Longe”. Apresentado por meio de uma campanha publicitária, 
o conceito reforça os atributos premium dos produtos, com foco na alta 
performance, eficiência e qualidade, e está em linha com o slogan “O Futuro 
é Tecfil”.

NGK AMPLIA PORTFÓLIO DE VELAS DE 
IGNIÇÃO

A Litens anunciou que adquiriu o 
controle acionário da Dolz, empresa 
sediada na Espanha que fabrica e 
distribui bombas de água automotivas 
e outros produtos de trem de força. 
Paul Robinson, presidente Executivo 
da Litens, afirmou: “A adição da linha 
de produtos da Dolz é um grande 
complemento às nossas atuais 
ofertas de produtos, permitindo que 
ofereçamos uma gama mais ampla 
de produtos”.

A LITENS AUTOMOTIVE GROUP 
(“LITENS”) ADQUIRE O CONTROLE 
ACIONÁRIO DAS INDÚSTRIAS DOLZ 
SA (“DOLZ”)

A NGK anuncia a expansão da sua produção e lançamentos de velas de 
ignição apresentadas neste segundo semestre. Reforçando seus desafios 
de sempre fornecer a maior cobertura do mercado de reposição e oferecer 
uma ampla linha de produtos de altíssima qualidade, a companhia coloca os 
novos componentes em uma distribuição nacional por meio da sua ampla 
rede de distribuidores no País.

Mudanças constantes focadas na 
redução dos impactos ambientais 
fazem parte do DNA da Motul. A 
companhia anuncia a alteração da 
medida do gargalo de seus frascos 
de um litro, adotando o mesmo padrão das novas embalagens dos 
líquidos de arrefecimento, óleos de transmissão e fluidos de freio com 
a finalidade de resultar em uma proteção mais ecológica e reduzir a 
quantidade de materiais.

EATON ANUNCIA GUSTAVO ORRÚ 
DIRETOR DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE 
AFTERMARKET E CARLOS CARVALHO 
ASSUME DIRETORIA DE COMPRAS
A Eaton nomeia neste mês Gustavo Orrú para o cargo de diretor geral da unidade de 
negócios de Aftermarket na América do Sul. Carlos Carvalho que ocupava a posição, 
assume a diretoria de Compras, Programas e Desenvolvimento de Fornecedores para 
Corporativo e Grupo Veículos na América do Sul. Gustavo Orrú terá como desafio 
consolidar o crescimento dos negócios na reposição através da implementação de 
estratégias robustas de crescimento de mercado, estreitamento do relacionamento 
com clientes e melhoria da eficiência nas operações de comercialização.

TECFIL LANÇA MOVIMENTO PARA 
MOSTRAR QUE FILTROS AUTOMOTIVOS 
NÃO SÃO TODOS IGUAIS
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P O R :  R E D A Ç Ã O   |   F OT O ( S ) :  D I V U LG A Ç Ã O 

A Toyota do Brasil anuncia a chegada da linha 2023 para os modelos Hilux e 
SW4 em toda a sua rede de concessionárias em território nacional. Os veículos 
receberam novidades visando atender o amplo perfil de consumidores. Para a 
picape Hilux, o destaque é a estreia da versão Conquest no mercado brasileiro. 
Já a SW4 GR-Sport, principal novidade do SUV para essa linha, recebeu 20 
cavalos a mais de potência.

TOYOTA DO BRASIL ANUNCIA 
CHEGADA DA LINHA 2023 PARA 
HILUX E SW4

GOL LAST EDITION COMEMORA 
TRAJETÓRIA DE SUCESSO E ABRE 
CAMINHO PARA NOVO POLO
Para Thiago Maia, diretor da Carbel Volkswagen, o substituto do Gol, o 
Novo Polo foi pensado em um novo cenário, de maior digitalização e 
conectividade. “O futuro já é agora. O Gol foi, sem dúvidas, um marco 
no setor automotivo... mas o mundo está evoluindo muito rapidamente 
e as plataformas mundiais também. Temos certeza de que o Novo Polo 
vai também marcar a história da montadora alemã”, ressalta.

HONDA NEW HR-V É ELEITO 
O CARRO DO ANO 2023

A Ford apresentou um novo espaço multifuncional em São Paulo, em convênio 
com o SENAI-SP, o Ford Academy, que serve como centro de difusão de 
novas tecnologias, serviços, treinamento, experiência do consumidor e 
relacionamento com os parceiros da marca. O evento também marcou o 
lançamento do programa de responsabilidade social Ford .

A Mercedes-Benz e a Bosch receberam da Autoridade Federal de Transporte 
Motorizado da Alemanha (KBA) a aprovação do sistema de estacionamento 
autônomo delas para uso na garagem P6 (administrada pela APCOA) no 
Aeroporto de Stuttgart, Alemanha. Esse será o primeiro estacionamento 
sem motorista do mundo utilizando o nível SAE 4 oficialmente aprovado 
para uso comercial.

FORD INAUGURA O ESPAÇO FORD 
ACADEMY EM SÃO PAULO E LANÇA 
PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL VOLTADO À TECNOLOGIA

O Honda New HR-V conquistou o título da revista Autoesporte, 
da Editora Globo. Realizada desde 1966, a premiação conta 
com um júri de renomados jornalistas especializados do País, 
que leva em conta aspectos como atualidade do projeto, 
inovação tecnológica, preço, design, economia, segurança, 
desempenho, satisfação do motorista, conforto, adequação ao 
mercado e respeito ao meio ambiente.

MERCEDES-BENZ E BOSCH 
APROVAM SISTEMA DE 
ESTACIONAMENTO AUTÔNOMO
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A Marelli Cofap Aftermarket mantém uma 
sucessão regular de lançamentos de produtos 
para o mercado duas rodas a fim de atender da 
melhor maneira possível as demandas desse 
segmento. Recentemente, a marca Cofap 
anunciou o lançamento de mais um modelo de 
amortecedor para a Yamaha Fazer 250 (2018/...), 
o MSC42008, com a tecnologia monotubular.

COFAP OFERECE O 
MAIS COMPLETO 
CATÁLOGO DE 
AMORTECEDORES 
PARA MOTOS 
NO MERCADO DE 
REPOSIÇÃO 

A Magneti Marelli oferece o mais completo portfólio de baterias para o 
mercado de reposição no segmento duas rodas. Ao todo, são 21 baterias 
nas versões seco carregável (tipo convencional e selada) e prontas para 
uso. Todas são homologadas pelo Inmetro e contam com seis meses de 
garantia. Cada tipo de bateria oferece possibilidades distintas.

MARELLI AJUDA A ESCOLHER A 
BATERIA CERTA PARA CADA MOTO

MOTUL fornece 5 
dicas fundamentais 
para motos de alta 
cilindrada

A Motul recomenda cinco cuidados essenciais com motos de alta 
cilindrada - aquelas utilizadas para práticas esportivas ou viagens de longa 
distância, que enfrentam condições extremas de alta rotação e velocidade, 
etc.: faça a manutenção em dia; utilize os produtos adequados e siga as 
instruções dos fabricantes; opte pelos aditivos; prefira combustível de 
qualidade e, por fim, realize a troca de óleo.

VENDA DIÁRIA DE MOTOS 
ATINGE A MELHOR MÉDIA 
DE 2022
A venda de motos veio forte novamente em novembro, somando 
123,2 mil unidades. O resultado foi o terceiro melhor do ano (atrás de 
maio e setembro) e registrou a melhor média diária deste ano, 6.160 
unidades emplacadas. O acumulado até novembro teve 1,23 milhão de 
motocicletas licenciadas, alta de 17,7% na comparação com iguais meses 
do ano passado. Os números foram divulgados pela Fenabrave.

BMW F 900 R CHEGA AO MERCADO 
EM JANEIRO
Parte do investimento de R$ 50 milhões anunciado em outubro para a fábrica 
de Manaus a BMW iniciou em 30/11, com a produção da motocicleta roadster 
F 900 R, que chegará ao mercado em janeiro nas versões Sport, disponível 
na cor BlackStorm Metallic, e Sport+, na cor Racing Blue, com motor de dois 
cilindros de 895cm3 de cilindrada, que rende 85cv de potência a 8.500 rpm e 
torque de 88 Nm a 6.750 rpm.
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Na visão dos executivos, este foi um ano Na visão dos executivos, este foi um ano 
de muitas incertezas, mas com resultados de muitas incertezas, mas com resultados 

positivos. Já o próximo ainda é uma incógnita positivos. Já o próximo ainda é uma incógnita 
com o novo Governocom o novo Governo

INDÚSTRIAS E DISTRIBUIDORES 
RETRATAM O ANO DE 2022 E AS 
PERSPECTIVAS PARA 2023

CAPA

Por: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação
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 ano está terminando e nesta 
matéria, fabricantes e distribuidores 
relatam uma prévia do que foi 2022, 
o que inovaram, e as perspectivas 

para o próximo ano. Na Dayco, o diretor 
de Aftermarket, Marcelo Sanches, conta 
que eles fizeram um planejamento para 
2022, prevendo um crescimento tímido 
com um dígito percentual e o que se viu foi 
uma demanda muito acima do esperado, 
ante a repressão da mesma nos dois anos 
anteriores.

“Nosso planejamento, embora 
conservador, fora bastante consistente e 
robusto o que tornou possível a conquista 
de novos e importantes clientes em nossa 
base, tanto na marca Dayco quanto na marca 
Nytron. O ano de 2022, já em seu final, foi 
absolutamente positivo, com crescimento 
acima do que esperávamos”, afirma. Neste 
ano, eles lançaram produtos nos segmentos 
automotivos das linhas leve e pesada, e 
também produtos similares para outros tipos 
de veículos, como triciclos e quadriciclos.

No mês de outubro, foi a vez do anúncio de 
uma nova fábrica de correias no México que 
entrará em operação em 2024. “Como valioso 
suporte às necessidades da Dayco no Brasil 
e na América Latina, esse projeto é apoiado 
pelos estudos que temos de aumento de 
demanda e pela necessidade de melhoria 
contínua de nosso nível de atendimento aos 
nossos clientes”, diz.

Para 2023, Marcelo informa que a 
expectativa é continuarem mantendo a 
mesma resiliência do mercado como um todo. 
“A despeito das possíveis alterações de rumo 
na economia que possam ser implementadas 
pelo novo governo, continuaremos atentos a 
essas possíveis variações, sempre revendo 
e adequando na medida do necessário os 
nossos planos e estratégias conforme a 
nova política econômica”. E antecipa que 
muitos novos produtos e algumas novas 
linhas serão apresentadas ao mercado no 
momento oportuno.

CVN AUTOPARTS
Nas palavras do gerente Comercial Brasil 

da CVN Autoparts, Ricardo Cesar de Abreu, 
este ano foi marcado pelo retorno presencial 
e a aproximação novamente com os seus 
clientes. “Também superamos a falta de 
mercadoria, tivemos aumento nos custos 
e as eleições que trouxeram incertezas 
sobre o futuro próximo, por outro lado, 
motivando, criando e fortalecendo nossas 
parcerias e gerando uma maior credibilidade, 

confiança e segurança entre a Corven e 
os nossos distribuidores, colaboradores e 
fornecedores”.

Nos seis primeiros meses do ano, eles 
aumentaram as linhas de produtos e 
novas aplicações. “Inclusive, lançamos em 
novembro a linha de pastilhas de freios 
Corven. Estamos bem instalados fisicamente 
e as nossas instalações estão aptas para 
crescermos até 50%. E mesmo com uma 
entrega abaixo do ideal, conseguimos 
crescer neste ano, em média, 12%”.

Para 2023, Ricardo prevê um crescimento 
de 30%. “Com um governo que, a meu ver, irá 
mostrar serviço em seus primeiros quatro 
anos”. E também lançarão novas linhas de 
produtos e incrementarão a linha de pastilhas 
Corven, apresentada em novembro. “Ela tem 

CAPA

O

“Fisicamente, ampliamos a nossa cobertura 
de filiais, inaugurando uma unidade no 
estado da Paraíba, atendendo, assim, 
toda a região Nordeste. Digitalmente, 
aprimoramos a nossa plataforma B2B, que 
vem nos gerando grandes resultados”.

Roland Setton, diretor da Isapa

PERSPECTIVAS PARA 2023

Marcelo Sanches, diretor de 
Aftermarket LATAM - Dayco

Ricardo Cesar de Abreu, 
gerente Comercial Brasil da CVN 
Autoparts
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um pequeno portfólio em sua 1ª fase, mas 
atende 80% da curva ABC da nossa frota”.

SABÓ
Marcus Vinicius, diretor de Aftermarket 

Sabó, comenta que a empresa tem 
forte atuação na reposição e novas 
oportunidades são constantes devido às 
novas tecnologias, novos modelos, novos 
segmentos e novos pontos de vendas. “O 
nosso maior desafio é estruturar um pacote 
de serviços para atender essa demanda, 
que vai desde o desenvolvimento de um 
produto até o service para o cliente final, no 
caso, os aplicadores”, revela.

Em números, ele diz que praticamente 
a cada 15 dias a Sabó lança um novo item 
no mercado. “A inovação é constante, pois 
temos que acompanhar novas tecnologias 
que vão surgindo, no nosso caso, voltadas 
para novas motorizações e transmissões 
para os segmentos leve, utilitários, moto, 
pesado e agrícola”. Em um balanço preliminar 
do ano, Marcus afirma que o resultado é 
positivo tanto em volume de peças quanto 
em faturamento.

Para 2023, ele comenta que as 
expectativas são ótimas, independentemente 
de situação política. “Nosso melhor indicador 
é o movimento nas cidades e nas estradas, 
pois a frota não para de circular”. E antecipa 
que em 2023 a planta de Mogi Mirim (SP) 
será ampliada, bem como o novo centro 
de distribuição em Cajamar (SP). “Além 
do reforço nas nossas equipes comercial 
e técnica para melhor atender nossos 
aplicadores, varejistas e distribuidores”.

FRAS-LE
Mesmo com um cenário incerto por 

causa da pandemia, a Fras-le registrou 
ótimos resultados no último trimestre. 
“Registramos R$ 823,9 milhões de receita 
líquida consolidada, crescimento de 25% 
na comparação com o mesmo período de 
2021. O resultado foi potencializado pelas 
altas demandas do mercado de reposição 
brasileiro e do mercado norte-americano”, 
explica o diretor de Negócio Linha Leve e 
América Latina, Guilherme Adami.

No acumulado do ano, a Fras-le registra 
R$ 2,3 bilhões de receita, avanço de cerca 
de 22% em relação aos nove primeiros 
meses de 2021. Em relação às novidades, 
ela apresentou na Fenatran a Fras-le Smart 
Composites, uma tecnologia lançada no ano 
passado e que utiliza materiais inteligentes.

“Desenvolvemos suporte de lanterna 
traseira para caminhões que é cerca de 
55% mais leve do que o componente 
convencional, em aço. E o suporte de para-
lamas, desenvolvido para implementos 
rodoviários, teve o peso reduzido em 65%. 
Esse portfólio será ampliado”, antecipa.

Outras novidades foram a nova fábrica 
de amortecedores da Nakata e o avanço 
na logística integrada com a inauguração 
recente do Centro de Distribuição em 
Extrema (MG). “Além do complexo industrial 
da Nakata, a nova estrutura passou a 
centralizar a distribuição das marcas Fras-le, 
Controil e Fremax para as regiões Sudeste, 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte, otimizando 
a experiência de entrega para os clientes”.

Para 2023, Guilherme adianta que a 

Fras-le investirá no desenvolvimento de 
smart materials, com a ampliação da linha 
Fras-le Smart Composites, e no catálogo 
digital Auto Experts, que reúne o portfólio 
completo de produtos das empresas Fras-le. 
“A ferramenta será aperfeiçoada e ganhará 
novas funcionalidades que aprimorarão a 
experiência dos nossos clientes”, explica.

BORGWARNER
Wilson Lentini, diretor Geral da BorgWarner 

Emissions, Thermal and Turbo Systems no 
Brasil, conta que neste ano no mercado de 
reposição a empresa introduziu 367 novos 
códigos de produto na linha de direção e 
suspensão. Para 2023, a meta da empresa é 
cobrir 80% dos modelos premium de 0 a 12 
anos, o que equivale a 7 milhões de veículos. 
“Também há a expectativa de lançar pelo 
menos 381 novos códigos. Esse volume 
compreende 35 novos códigos de injetores 
PFI, 60 novos códigos de sensores, 25 novos 
códigos para atender a linha diesel e 250 
novos códigos para as linhas de direção e 
suspensão”.

Além disso, em 2023 serão 
disponibilizadas 11 novas aplicações de 
turbos para leves e pesados, entre elas 
as linhas de carros de passeio turbo flex 
originais BorgWarner produzidas no Brasil. 
“É importante dizer que todos os turbos 
BorgWarner utilizam as tecnologias mais 
avançadas disponíveis hoje no mundo, 
proporcionando melhor desempenho e 
consumo para os veículos, mesmo para as 
aplicações mais antigas”, ressalta.

Em números, no acumulado deste ano até 
setembro, Wilson pontua que a produção 
aqui no País cresceu 13,4% comparado com 

CAPACAPA PERSPECTIVAS PARA 2023

Marcus Vinicius, diretor de 
Aftermarket Sabó

Wilson Lentini, diretor Geral da 
BorgWarner Emissions, Thermal and 
Turbo Systems no Brasil

Guilherme Adami, diretor de 
Negócio Linha Leve e América 
Latina da Fras-le
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2021. “Corresponsável por esse número 
é a produção de motores de partida e 
alternadores com aumento de 100% para 
mercado de originais e 22% para o mercado 
de reposição nacional; o aumento de 20% 
da produção de turbos para exportação 
OEM, 16,5% para OEM nacional e 15% de 
crescimento da produção de turbos para o 
mercado de reposição brasileiro”.

Outras novidades para 2023 são a 
integração dos produtos da marca Delphi com 
o catálogo Fraga e a ampliação do portfólio 
para linhas de Injeção Direta, Elétricos e 
Scanners para o mercado de reposição. “Em 
relação à indústria, a nossa expectativa é 
de um cenário estável, comparado a 2022. 
Entendemos que há muitas questões locais e 
globais a se resolverem, mas localmente no 
setor enxergamos oportunidades, incluindo 
as geradas pelas regulamentações, – como 
o Euro 6, Proconve L8”.

ZM
Neste ano, a ZM continuou 

complementando o seu portfólio, tanto 
na linha elétrica como na mecânica, 
além de novos lançamentos. “Também 
desenvolvemos dentro da linha suspensão 
e direção, produtos para os pesados, já que 
estávamos patrocinando o piloto Raphael 
Abbate na Copa Truck. Nossos produtos 
foram usados durante todas as etapas do 
campeonato provando nossa durabilidade, 
qualidade, resistência e segurança, mesmo 
em uso severo”, comenta a coordenadora de 
Marketing, Poliana Zimermann.

A ZM está investindo na ampliação do seu 
parque fabril, atualmente com 56 mil m2 para 

70mil m2, e novas linhas de produtos serão 
lançadas em 2023, também para as linhas 
elétrica e mecânica. Sobre os resultados 
deste ano, ela diz que “apesar de toda a 
instabilidade política e econômica do País, 
ainda tivemos um crescimento de 20%, 
cumprindo nossa expectativa e estimativa do 
início de 2022”

Ela também comemora. “Mais uma vez, 
recebemos o prêmio de 1° lugar, como 
empresa mais rentável do estado de Santa 
Catarina e de 5° lugar da região Sul do País, 
promovido pela Revista do Amanhã. Esse 
reconhecimento nos traz muito orgulho e 
satisfação, consolidando ainda mais o nome 
ZM no mercado”.

Sobre as previsões para 2023, Poliana 
argumenta: “assim como sempre acontece 
todas as vezes que um novo gestor é 
escolhido para o nosso País, nós seguiremos 
em frente, nos adaptaremos ao que for 
necessário e esperamos continuar nosso 
planejamento”. Além de novas linhas de 
produtos, ela diz que estão trabalhando 
bastante conteúdo em suas redes sociais. “O 
nosso objetivo é manter esse relacionamento 
tão importante para a nossa marca. E que 
venha 2023, já estamos esperando!”.

COBREQ/TMD
No balanço deste ano, Daniel Fabbris, 

gerente de Vendas e Marketing TMD Friction 
do Brasil, revela que o desafio foi manterem 
os mesmos níveis de serviços oferecidos 
aos clientes com as dificuldades que o 
mercado apresentou nas importações e falta 
de matéria-prima. “A inflação dos custos 
também foi outro desafio que precisamos 
gerir”, ressalta.

Por outro lado, ele diz que as oportunidades 
foram imensas. “Participamos efetivamente 
junto aos nossos clientes, com o aumento 
de vendas e visitas no varejo e oficinas. 
Treinamento foi outro ponto diferencial que 
a TMD soube aproveitar como oportunidade, 
levando informação e atualização, além de 
retornarmos também nossa participação nas 
feiras presenciais, retomando o contato e o 
relacionamento pessoal com o nosso público 
consumidor”.

Na linha pesada, a TMD lançou um novo 
tipo de lona de freio e complementou o 
portfólio. Na de motos, o lançamento foi de 
uma nova família de produtos para atenderem 
todos os sistemas de freio das motocicletas, 
tendo um total de mais oito famílias de 
produtos na reposição. “Neste ano, a TMD 
está crescendo acima da média do mercado, 
ganhando market share, melhorando a sua 
participação em vários Estados, e com o 
crescimento de volume por causa da taxa de 
troca dos veículos seminovos”.

Para 2023, a TMD está otimista, seguindo 
seu planejamento para os próximos nove 
anos. “Para 2023, acreditamos em um 
ano positivo, seguindo a tendência do 
mercado com aumento da manutenção 
da frota atual no Brasil. A TMD terá muitas 
novidades para 2023”.

NGK
Na NGK, foram observadas boas 

oportunidades no mercado aftermarket 
doméstico, aumentando a competitividade 
e as negociações no setor. “Devido às 
adversidades vivenciadas pelas montadoras 
ao longo de 2022 e às recentes instabilidades 

Daniel Fabbris, gerente de Vendas 
e Marketing TMD Friction do Brasil

Gustavo Orrú, diretor do 
Aftermarket da Eaton

CAPACAPA PERSPECTIVAS PARA 2023

Poliana Zimermann, 
coordenadora de Marketing da ZM
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políticas e econômicas sobre os países 
da América do Sul, pelos quais nós somos 
responsáveis”, explica o diretor, Célio 
Takata. O desafio, segundo ele, foi adequar 
os processos produtivos da NGK às 
necessidades do segmento de mercado de 
reposição de peças automotivas.

Seguindo as demandas e oportunidades 
do segmento, a NGK tem aumentado a sua 
linha de produtos e cobertura. “Neste ano, 
anunciamos a expansão de nossa produção 
e lançamentos de velas, bobinas e sensores 
de oxigênio que entraram para o portfólio da 
companhia no segundo semestre de 2022. 
Nós estamos ampliando constantemente 
a nossa linha de produtos e, desse modo, 
podemos oferecer para distribuidores, 
autopeças e oficinas mecânicas soluções 
de alta tecnologia por um custo que ajude a 
fomentar o mercado”.

Em termos de resultados, ele comenta que 
“apesar das dificuldades que o mercado de 
montadoras vem enfrentando, em particular 
o da Argentina, vamos registrar resultados 
positivos neste ano, uma vez que os números 
estão sendo compensados pelo nosso bom 
desempenho nos demais países da América 

do Sul, e também pelo resultado no mercado 
de aftermarket”.

Sobre as expectativas para 2023, diz 
Célio, “esperamos que a situação das 
montadoras e do mercado de exportação 
se estabilize para que aconteça uma melhor 
performance do segmento. Pretendemos 
manter nossa crescente ampliação do 
portfólio de produtos e expandir nossa 
atuação no mercado, com lançamentos 
previstos para o primeiro semestre”.

EATON
Nas palavras de Gustavo Orrú, diretor do 

Aftermarket da Eaton, mesmo diante de 
tantos novos desafios, 2022 se demonstrou 
um ano de consolidação no mercado 
de reposição. “Tivemos uma sensível 
melhora em alguns aspectos logísticos, 
na cadeia de fornecimento, e também em 
índices inflacionários, se compararmos 
a 2021, apesar de que ainda há grandes 
oportunidades de melhorias em todos 
esses aspectos”.

Por outro lado, ele coloca que mesmo 
diante deste cenário, o nível de confiança 
do consumidor brasileiro em alguns fatores 
econômicos nos segmentos em que eles 
atuam, favoreceram a produção local, 
o que gerou grandes oportunidades de 
investimentos aqui no Brasil e exemplifica.

“No segmento de válvulas de motores, 
habilitamos uma nova linha de produção local 
que elevou a nossa capacidade e melhorou 
significantemente os volumes destinados 
ao mercado de reposição, acelerando nosso 
ganho de mercado neste segmento. Também 
destacamos grandes oportunidades de 
atuação em novos segmentos, como os 
setores de refrigeração, com a oferta de 

nossa exclusiva embreagem centrífuga. No 
digital, lançamos nossa plataforma +Eaton, 
o mais novo canal de comunicação com os 
nossos mercados”.

No balanço do ano, diz ele, “podemos 
dizer que em 2022 fecharemos com um 
crescimento acima dos dois dígitos”. E 
para 2023, a Eaton está trabalhando em 
mais 12 projetos de novos produtos que 
incrementarão em média mais 150 novos 
itens em seu portfólio atual. “Acreditamos 
que o mercado de reposição continuará forte 
e crescente, mesmo diante de instabilidades 
que porventura possam surgir no ambiente 
econômico”, prevê.

SK MOBILITY
Para Flavio Portela, diretor de Vendas e de 

Comunicação da SK Mobility, a oportunidade 
neste ano foi o mercado de reposição em 
forte recuperação. “Com a frota nacional 
ganhando mais tempo nas mãos dos 
condutores e aumentando a necessidade 
de manutenção dos veículos. E também, as 
empresas se modernizaram e aceleraram na 
digitalização de suas operações”.

CAPACAPA PERSPECTIVAS PARA 2023

Célio Takata, diretor da NGK Flavio Portela, diretor de Vendas 
e Comunicação da SK Mobility

“Eu tenho a esperança de a gente continuar fazendo o nosso trabalho 
e obtendo resultados pelo que fazemos. Mas, eu não creio que o 
mercado continuará crescendo como vinha. Acredito que alguns 
investimentos das fábricas serão postergados por uns quatro anos. 
Eu detesto ser pessimista, mas a minha visão não é de otimismo”.

Marcos Bezerra, diretor Comercial da Bezerra Oliveira
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Ele acrescenta que o envelhecimento 
da frota está exigindo maior agilidade 
dos fabricantes em mudar seu foco do 
equipamento original e olhar para as 
oportunidades na reposição. “Em 2023 
não será diferente com o valor médio 
de um automóvel 0Km na faixa de 
R$ 136.000,00”, presume.

Hoje, a SK Mobility tem 63 filiais, “em 
breve, chegaremos em 100 unidades, 
entendendo que a presença faz toda a 
diferença. Neste ano, nós conseguimos 
avançar com base no crescimento da 
reposição automotiva nacional, mas 
estamos preocupados com o próximo ano, 
pois a fragilidade econômica nos faz dar 
passos mais pensados e estratégicos. Não 
será um ano fácil para o Brasil”.

E eles não param de se reinventar. “A SK 
Mobility é uma empresa que se reinventa a 
cada ano. Para 2023, nós já temos muitas 
novidades para o nosso mercado. Em breve, 
grandes eventos no Brasil irão apresentar 
nossas inovações, que serão uma nova 
referência nacional para o mercado”.

ISAPA
Na avaliação de Roland Setton, diretor 

da Isapa, neste ano, o mercado de 
reposição se mostrou bastante ativo, com 
as empresas que fazem vendas digitais 
tendo um crescimento acima dos varejistas 
convencionais. “Essa tendência vai gerar as 
principais oportunidades de crescimento, 
e um dos principais desafios neste ano foi 
mantermos a disponibilidade de peças em 
um bom nível, pelos problemas na cadeia de 
suprimentos dos países asiáticos”.

Constantemente ampliando o portfólio, 
Roland especifica que neste ano foram 
mais de 700 novos itens lançados, além de 
4 novas linhas: bandeja de vácuo, tampas, 
parafuso de cabeçote e tampas de válvula. 
“Fisicamente, ampliamos a nossa cobertura 
de filiais, inaugurando uma unidade no estado 
da Paraíba, atendendo, assim, toda a região 
Nordeste. Digitalmente, aprimoramos a 
nossa plataforma B2B, que vem nos gerando 
grandes resultados”. Em números, até então, 
ele conta que a Isapa teve um crescimento 
30% superior a 2021.

E, em 2023, a Isapa comemorará 25 anos. 
“É uma data muito importante e faremos 
diversas ações, campanhas e promoções 
voltadas a todos que construíram essa 
história conosco, os nossos clientes!”. E ele 
acredita no contínuo crescimento do mercado 
no próximo ano. “Pelo envelhecimento e 
crescimento da frota, apesar das modestas 
projeções econômicas, acreditamos em um 
ano positivo para a Isapa”.

COBRA ROLAMENTOS
Gilmar Catirica, gerente de Vendas 

Nacional de Autopeças da Cobra Rolamentos, 
diz que a grande oportunidade neste ano foi 

a proximidade com os clientes. “Foi rever os 
clientes olho no olho. Esse diferencial nos 
deixa próximos de efetivar ações de parceria 
com resultados favoráveis a todos”.

Eles também promoveram melhorias 
no atendimento RETIRA em suas filais. 
“Pedido feito, 15 minutos pronto para o 
cliente”, sintetiza, ampliaram e qualificaram 
o portfólio, e inauguraram três novas filiais, 
somando hoje 31 no País. “Fecharemos o ano 
com crescimento de dois dígitos”, antecipa.

Como desafio, ele informa que ainda 
permanecem algumas dificuldades com 
faltas de mercadorias, porém, em menor 
percentual do que antes. “E isso, nas vendas 
realizadas por outros Estados, não só para 
São Paulo. Este fato também afeta e muito 
a competitividade de nossos clientes, 
que compram apenas no Estado onde se 
encontram”, explica.

Catirica também comenta que o 
envelhecimento da frota é permanente e 
que as vendas para veículos usados são o 
caminho para qualquer distribuidor. “A frota 
mais velha e quilometragem maior no uso dos 
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veículos refletem em manutenções cada dia 
mais necessárias. O que também notamos 
é o crescimento de vendas para veículos 
novos que estão saindo da garantia e até 
alguns distribuidores vendendo peças para 
concessionárias”.

Para 2023, diz ele, “trabalhamos focados 
em nossas ações, acreditando que os 
governantes devem realizar as mudanças e 
melhorias que sabemos que são necessárias, 
entre elas, a reforma tributária. Estaremos 
cada vez mais perto do cliente e vamos 
continuar ampliando e revisando o portfólio, 
isso é constante, diário”.

BEZERRA OLIVEIRA
Marcos Bezerra, diretor Comercial da 

Bezerra Oliveira, orgulha-se em dizer que 
neste ano, eles ajudaram novos clientes a 
abrirem as suas lojas de autopeças, pelo 
Programa Mais Varejo. “Nós tivemos a 
felicidade de abrir mais 15 pontos de varejo, 
contribuindo com a realização do sonho 
deles, apostando no crescimento deste 
mercado. Tirando todas as dificuldades, 
nós temos que lutar contra elas e apoiar as 
pessoas que sonham em entrar no nosso 
segmento”. Ao todo, o Programa Mais Varejo 
já ajudou na abertura de 430 lojas.

Outra realização da Bezerra Oliveira foi a 
abertura de uma filial em Aracaju (SE). Hoje, 
eles têm 14 filiais, e Marcos diz que o maior 
desafio neste ano foi superar a crise da Covid, 
o que significou para eles uma reorganização 
da empresa. “Isso foi necessário para trazer 
o ânimo de volta para os nossos clientes e 
para os nossos funcionários. E por ter sido 
um ano de eleições, estamos finalizando-o 
com muitas incertezas. Eu tenho comigo a 

incerteza e a esperança. A incerteza mina as 
forças e a esperança faz com que eu continue 
querendo inovar para ajudar o setor”.

Ele conta também que eles cresceram em 
torno de 14,5% neste ano, mas ele não acha 
que 2023 trará grandes resultados. “Eu tenho 
a esperança de a gente continuar fazendo o 
nosso trabalho e obtendo resultados pelo que 
fazemos. Mas, eu não creio que o mercado 
continuará crescendo como vinha. Acredito 
que alguns investimentos das fábricas serão 
postergados por uns quatro anos. Eu detesto 
ser pessimista, mas a minha visão não é de 
otimismo”.

MEDAUTO
Na visão de Alex Leal, diretor da Medauto, 

2022 foi um ano bastante atípico. “Nós 
tivemos o retorno do mercado de trabalho 
em um cenário em que a crise sanitária da 
Covid começou a se estabilizar, tivemos 
eleições presidenciais e agora, Copa do 
Mundo. Também passamos por um período 
crítico de desabastecimento e a ausência de 
suprimentos, mas que felizmente o segmento 
automotivo conseguiu contornar bravamente 
por estarmos categorizados como serviços 
essenciais”.

Ele comenta que foi preciso investir em 
ferramentas tecnologias para tentarem 
automatizar os seus processos internos, 
bem como investir em liderança e manter 
a equipe sólida para entregarem sempre o 
melhor ao mercado. “Neste ano, demos início 
às novas ferramentas de digitalização da 
Medauto. O projeto está em desenvolvimento 
e deverá sair do papel em 2023. Em termos 
de portfólio, mantemos nossas diretrizes 
em ser referência no segmento diesel dentro 
de nossa região de atuação, com foco em 

melhorar cada dia a competividade e oferta 
do estoque”.

Ele informa que mesmo com alguns 
dias para o fechamento do ano de 2022, 
a Medauto obteve resultados positivos. “E 
estamos otimistas para o início do ano de 
2023. Porém, o maior desafio continua sendo 
o cenário político que enfrentamos a partir 
de 2023. E não só para 2023, mas para os 
próximos anos, o nosso desafio é tornar o 
que ainda é analógico em digital, modernizar 
nossos canais de venda, otimizar custos 
logísticos, conquistar novos parceiros e 
aproximar nossos clientes”.

Segundo ele, um grande desafio do 
nosso segmento é a presença do regime 
fiscal de ICMS da Substituição Tributária. 
“O que torna a competição comercial com 
Espírito Santo, por exemplo, bastante nociva. 
Estamos otimistas com as promessas 
do próximo governo do Estado de São 
Paulo, que se acabar com esse empecilho 
fiscal, conseguiremos nos tornar mais 
competitivos”.

JAHU BORRACHAS E 
AUTOPEÇAS

Diretor da Jahu Borrachas e Autopeças, 
Alcides Acerbi Neto, pontua que a principal 
oportunidade neste ano foi a recomposição 
dos estoques. “Melhoramos muito a oferta 
de produtos”, ressalta. Já os desafios para 
ele são os mesmos: oferecer o produto certo, 
na hora certa e com preço competitivo.

Ele conta também que o envelhecimento da 
frota contribui com o aumento da demanda 
por manutenção. “Isso aconteceu neste 
ano e acredito que este efeito se repetirá 
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em 2023, mas a venda dos veículos novos 
deve retornar para que a frota permaneça 
crescendo”.

Entre as novidades da Jahu neste ano, 
destaque para o complemento das linhas de 
produtos existentes e o aumento de portfólio 
(linha de bomba d’água URBA, ferramentas, 
etc..) e a inauguração da filial de Goiânia 
(GO). “Os resultados deste ano têm sido 
positivos e dentro de nossas expectativas. 
Devemos fechar 2022 com um crescimento 
acima dos dois dígitos, graças ao empenho 
de toda a equipe Jahu”.

Para 2023, as suas expectativas são 
conservadoras. “Já passamos por muitos 
outros governos e sempre nos adaptamos”. 
Já as novidades, antecipa ele, “serão por conta 
da nossa expansão física e investimento em 
tecnologia, mas os detalhes, vamos deixar 
para 2023!”.

DPK
Armando Diniz Filho, diretor de Negócios 

da DPK, diz que o ano de 2022 exigiu muito 
em todos os segmentos. “Não foi possível 
fazer e acertar um plano de desenvolvimento, 

pois houve uma crise de desabastecimento 
nas fábricas pela falta de partes para a 
produção de produtos, além da dependência 
de insumos e chips que vinham da Ásia, 
o que prejudicou a produção nacional e a 
importação. O ano foi de muitos desafios e 
também de grandes aprendizados. Podemos 
dizer que o nosso crescimento está acima da 
inflação”. Em termos de inovação, ele conta 
que a DPK tem uma plataforma eficiente 
que capta as necessidades do mercado, 
possibilitando-os manter um portfólio 
atualizado. “Além disso, estamos atualizando 
tecnicamente nossos serviços de logística 
e adequação de nossos armazéns. Em 
2023, daremos continuidade à melhoria da 
digitalização e temos novos projetos de 
inovação, como produtos financeiros, e a 
fidelização dos nossos clientes”.

Em sua opinião, se realmente 
acontecerem reformas no País, como a 
tributária e a administrativa, e investimento 
em financiamentos de projetos no 
desenvolvimento do setor industrial e 
agrícola, o que também irá abrir novos 
empregos, “com certeza o nosso País 
voltará aos trilhos de crescimento”. 

GRUPO AUTO NORTE
Gerente Comercial Primaparts - Grupo 

Auto Norte, Allan Diego Porto Ferreira, 
coloca os pontos favoráveis e os desafios 
deste ano. “Nós temos uma grande 
oportunidade até que retome o segmento 
de zero km e também as vendas online 
com crescimento bastante significativo em 
autopeças. Os desafios são aumentos de 
preços mais constantes e manter o nosso 
controle de estoque com as entregas de 
nossos fornecedores para termos uma 
oferta compatível com nossa demanda”.

Ele acrescenta que o crescimento de 
vendas dos veículos usados com mais de 
10 anos impacta diretamente no mercado de 
reposição de peças e crê que isso se manterá 
em 2023, “pois os veículos que estão nessa 
frota representam mais de 30% nas vendas 
de usados”.

Neste ano, ele conta que o Grupo Auto 
Norte teve um aumento de portfólio em 
média de 280 itens lançados por mês, além 
de expandirem na região Sudeste com as 
filiais de São Paulo e Espírito Santo. “Para 
este ano, nós estimamos um crescimento 
de 35%”, pontua. Para 2023, ele antecipa 
o lançamento da marca Primaparts, “com 
fornecedores de altíssima qualidade, levando 
segurança e melhor custo benefício para 
nossos clientes”, especifica.

E ainda, “nós estamos otimistas com 
o nosso segmento, que vem em forte 
demanda, buscando estar cada vez mais 
perto de nossos clientes com expansão 
física, aumento de portfólio e tecnologia 
como a nossa ferramenta de vendas 
online”, finaliza.
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Para continuar como uma das principais distribuidoras do 
mercado automotivo, a Cobra Rolamentos e Autopeças tem 
investido em automação, tecnologia e pessoas. “Nosso olhar é 
voltado ao futuro, mas a nossa essência de empresa familiar 
segue presente, desde o início”, diz Diogo Sturaro, diretor de TI e 
MKT, que começou ainda adolescente na empresa, em entrevista 
exclusiva ao Balcão Automotivo.

Balcão Automotivo - Em primeiro lugar, conte mais sobre a 
história de 35 anos da Cobra Rolamentos e Autopeças, seu 
crescimento, as filiais distribuídas pelo País, as principais 
conquistas, os percalços pelo caminho, como se deu a entrada 
dos filhos, sucessores do negócio, etc.

Diogo Sturaro - A Cobra chega aos seus 35 anos em excelente 
forma. A empresa segue em franca expansão e já conta com 
31 filiais, nas principais cidades do Brasil. Somos uma das 
principais distribuidoras do mercado automotivo. Temos 
investido em automação, tecnologia e pessoas. Nosso olhar é 
voltado ao futuro, mas a nossa essência de empresa familiar 
segue presente, desde o início. Prezamos pelo lado humano 
e pelo zelo com pequenos detalhes, que muitas vezes fazem 
toda a diferença. Nossos fundadores Angelo Sturaro, Paulo 
Sturaro e Sergio Manólio superaram muitas barreiras desse 
nosso mercado ultracompetitivo para trazer a empresa ao 
patamar que se encontra hoje. Meu irmão Douglas Sturaro e eu 

começamos ainda adolescentes, acompanhamos essa jornada 
desde o início e hoje, além de orgulhosos, estamos preparados 
para, ao lado de nossos fundadores, levarmos a Cobra aos seus 
próximos 35 anos.

BA – Fale a respeito das linhas de produtos de grandes 
indústrias que oferecem, a linha de produtos da marca própria 
Cobra Automotiva e quais as características e diferenciais que 
fazem a empresa se consolidar no mercado.

DS - Somos uma empresa especialista em rolamentos e 
possuímos um amplo portfólio para as linhas de autopeças, 
motopeças, industrial e agrícola. Oferecemos grande variedade 
de produtos das melhores marcas para atender os diferentes 
perfis de clientes. A Cobra Automotiva possui uma linha de 
produtos com excelente custo x benefício e um portfólio em 
constante expansão, sendo uma das marcas mais citadas pelos 
reparadores, inclusive como referência em polias e tensores. 
Através dos produtos Cobra Automotiva, atendemos as principais 
demandas do mercado de autopeças e motopeças.

BA – Passado o período pandêmico, como a distribuidora enxerga 
o atual cenário no quesito oportunidades para o segmento? O 
que pode ser feito e o que ainda pode ser melhorado?

DS - A pandemia acelerou processos e trouxe para nosso 

COMEMORAÇÃO

COM O OLHAR VOLTADO AO FUTURO,
COBRA CHEGA AOS 35 ANOS
A empresa segue em franca expansão e já conta com 31 filiais, 
nas principais cidades do Brasil.
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segmento tecnologias que já existiam, mas que talvez demorariam 
mais alguns anos para serem vistas no mercado. O nosso setor 
não foi um dos mais afetados e, apesar das dificuldades, acredito 
que conseguimos superar a pior fase. Não tivemos demissões 
em massa. Pelo contrário, aumentamos o nosso quadro de 
colaboradores e abrimos novas filiais durante esse período. Em 
nossa visão, sempre há espaço para melhorar. A padronização 
dos dados de aplicação dos veículos, por exemplo, teve um 
avanço importante, principalmente pela grande utilização do 
e-commerce, mas ainda falta uma uniformização em todos os 
elos da cadeia. As entidades de classe e os fabricantes são o 
caminho para melhorar esse ponto.

BA - Comente a respeito do que a Cobra faz para se manter 
atualizada e por dentro das tendências de mercado, 
principalmente num nicho bastante específico e de muita 
competitividade, como a distribuição de autopeças.

DS - Como citei anteriormente, investimos muito em tecnologia 
e automação de processos. Somos uma empresa feita de 
pessoas, valorizamos isso e acredito que o sentimento de 
orgulho em fazer parte da Cobra está presente em cada um de 
nossos colaboradores. Contamos com sistemas e tecnologias 
líderes de mercado em suas áreas, como nosso ERP e CRM, 
nossos sistemas de logística, reposição inteligente de estoque 
e a tecnologia por voz presente na separação dos produtos em 
nosso estoque e que garantem agilidade e assertividade para o 
nosso cliente.

BA – Conte acerca das iniciativas da empresa, nas áreas de 
capacitação e relacionamento com o setor.

DS - A Cobra possui um ambiente que favorece os colaboradores 
na busca por conhecimento. Através do nosso portal de 
comunicação interna, disponibilizamos periodicamente 
conteúdos relacionados ao nosso mercado, treinamentos para 
áreas específicas e encorajamos a capacitação constante. Além 
disso, contamos com um ecossistema formado por parceiros de 
negócios que trazem soluções e desenvolvimento constante. A 
Cobra faz parte de várias associações do setor e marca presença 
nos principais eventos.

BA - Fale também sobre o tradicional apoio que a Cobra aporta 
em pilotos e equipes no automobilismo nacional.

DS - Em 2022, patrocinamos a equipe Cobra Racing Team, 
através de nossa marca própria, a Cobra Automotiva. A 
equipe compete no TCR South America e é liderada pelo Nonô 
Figueiredo, um parceiro de longa data da Cobra Rolamentos, 
em um projeto que vem ganhando cada vez mais destaque no 
cenário automobilístico sul-americano. Apoiamos também o 
piloto Bruno Baptista da Stock Car Pro Series. Um excelente 
piloto, fez uma temporada muito boa e teve chances reais, até 
a penúltima etapa, de conquistar o título de 2022. A Cobra é 

patrocinadora da Stock Car desde 2001, são 21 anos de parceria 
com a principal categoria brasileira.

BA - Como foi o desempenho da empresa no primeiro semestre 
e quais as expectativas para o segundo semestre de 2022?

DS - A empresa segue crescendo e se consolidando. Só neste 
ano abrimos mais 3 unidades. Tivemos um bom resultado em um 
primeiro semestre desafiador e as perspectivas para o segundo 
semestre são de um crescimento ainda maior. Nosso time está 
focado na busca desse objetivo.

BA - Em virtude deste importante marco, a Cobra preparou 
alguma ação especial para comemorar os 35 anos de atuação 
no mercado? Se sim, qual?

DS - A Cobra vem desde o início de 2022 promovendo ações 
alusivas aos seus 35 anos. Com campanhas de incentivo e 
viagem para clientes e colaboradores, uma nova comunicação 
foi desenvolvida pela equipe de marketing, com um selo 
comemorativo, ações de branding nas redes sociais e mídia 
impressa, com a participação da piloto Bia Figueiredo. Tivemos 
recentemente a comemoração dos nossos 35 anos em nossa 
matriz, com a presença de nossos gerentes de filiais, fornecedores 
e parceiros da mídia e seguiremos destacando essa marca tão 
importante ao longo dos próximos meses.

BA – Comente acerca dos lançamentos, projetos, soluções e 
investimentos da distribuidora. O que reparadores e balconistas 
ainda podem esperar de novidade neste ano?

DS - Temos novidades que irão facilitar a vida de nossos 
clientes, como nosso catálogo digital, totalmente renovado, 
com opções de busca refinada, uma nova área de similares. 
Planejamos também intensificar o lançamento de nossa loja 
on-line, com foco em varejos de autopeças, e apostamos no 
relacionamento mais próximo com o nosso cliente tanto on-line 
como em todos os canais que oferecemos, ou através de novas 
unidades, trazendo novidades, ofertas exclusivas e a agilidade 
que o mercado precisa, como 
a nossa garantia expressa e 
nosso Retira em 15 minutos.

Diogo Sturaro, 
diretor de TI e MKT 

da Cobra Rolamentos 
e Autopeças
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Dois podcasts em vídeo realizados em novembro pelo Balcão 
Automotivo, ambos patrocinados pela SKF, evidenciariam a 
relevância do balconista ou vendedor de autopeças, que não 

será substituído pelas vendas digitais. Ao contrário, as vendas digitais 
passaram a fazer parte da rotina dele, o que requer cuidados redobrados, 
já que ele passou a atender o cliente por mais de um canal.

Outro destaque foi o desafio não só de atrair novos profissionais e 
formar mão de obra, mas de proporcionar um ambiente harmônico com 
a presença das diferentes gerações no balcão. Pela primeira vez, em 
mais de 150 transmissões realizadas, o Balcão Automotivo teve uma 
presença internacional, a de Joana Filipa Bezerra Fontes, da Edautoparts, 
diretamente de Vila Nova de Gaia, em Porto, Portugal. Confira os melhores 
momentos!

No podcast, com o tema “Como se tornar um balconista de Alta 
Performance”, Francisco Gomes, da Bezerra Oliveira, consultor e 
instrutor do curso de balconista de alta performance, deixou várias dicas 
preciosas para quem atua em vendas de autopeças. Vamos começar 
pelo atendimento.

“O balconista tem que ter o conhecimento não só no balcão, mas no 
digital, e saber separar as demandas presencial e online. O WhatsApp 
faz parte do dia a dia dele e está mudando o perfil de consumo, tanto 
do interlocutor que precisa da peça como do balconista que vai prover a 
peça”, afirmou.

Como ponto de atenção, ele disse que quem demanda a peça quer 
uma resposta pessoal, direta e o mais breve possível. “O cliente espera 
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OS EXEMPLOS, ATÉ INTERNACIONAL, DE 
VENDAS NAS AUTOPEÇAS
A demanda por profissionais no setor é grande, faltam incentivos para 
atrair os jovens, mas quem está na área sabe o quanto ela é valorizada
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que a sua pergunta já seja respondida com o preço, 
a marca e a condição de pagamento. É como se 
fôssemos quase uma máquina respondendo. Só que 
no WhatsApp, uma barreira para que isso ocorra de 
uma forma tão direta é a comunicação. Ela precisa ser 
clara do consumidor para o balconista e vice-versa”.

Personalização

Francisco enfatizou que o balconista tem que ter 
agilidade e concentração para dar uma atenção personalizada pelos 
diferentes canais: telefone, balcão e WhatsApp. “Para fazer bem os três 
atendimentos, o que eu recomendo é você estar plenamente em cada 
um deles. No balcão, prestar atenção no cliente e no seu problema, no 
WhatsApp, selecionar o caso que irá resolver e se comprometer a resolvê-
lo até o fim. Onde mais se peca é dividir a atenção em vários focos e 
terminar sem dar a atenção devida e completa a nenhum deles”.

Ele comentou que no balcão, o perfil de clientes é mais recorrente. “Se 
você fizer um checklist de 15 dias, verá o quanto eles são recorrentes. 
Praticamente, 80% do público de autopeças são o que precisa novamente 
de um determinado item e para fidelizá-lo, tem que entregar algo de valor”.

Segundo ele, o cliente considera valor o atendimento, presteza, 
disposição em atendê-lo e resolver o seu problema, bem como preço 
e agilidade. “Desses valores, o que mais traz fidelidade para o cliente é 
quando ele sai plenamente satisfeito com a impressão de que realizou 
algo necessário e que isso teve um custo/benefício razoável. Ninguém 
está acostumado a gastar em um balcão de autopeças, pois geralmente 
a nossa manutenção é corretiva”, explicou.

Formação

Nas palavras de Francisco, daria para dobrar o número de autopeças 
no Brasil se os empresários investissem em mão de obra. “Eu visito 
algumas autopeças e oficinas e todo mundo está reclamando que falta 
mão de obra especializada. A falta de profissionais é 
tão severa no nosso mercado que até o profissional 
com vícios não fica desempregado. Mesmo aqueles 
que não se casam com a cultura da empresa 
conseguem uma colocação, pois o fato de saber 
vender peças ainda é um grande diferencial no nosso 
mercado”, afirmou.

Ele também comentou o quanto profissionais 
capacitados são relevantes no setor. “Hoje, eu tenho 
balconistas consolidados que conseguiram isso por 
muito mérito. Essa profissão tem uma meritocracia 
extremamente importante, se o seu profissional de 
vendas ganha bem é porque ele vende bem. Como 
dono de autopeças, o que eu quero é pagar bem 
a minha equipe de vendas, é uma equipe que vale 
exatamente o que produz”.

Questionado sobre a atração de jovens para este 
mercado, ele foi enfático ao dizer que isso não está 
acontecendo. “Primeiro, pela dinâmica da formação 
de um vendedor. Nem todo mundo está disposto a 
enfrentar a cadeia de produção de um balconista, 
que começa no estoque, depois como ajudante 
de balconista e depois propriamente balconista. A 
primeira dificuldade é que muitos jovens não querem 
pagar o preço deste ciclo de aprendizagem”.

O segundo ponto é a remuneração. “Ela é boa e vem com o crescimento 
profissional e com a formação de sua carteira. Quanto mais o balconista 
se relaciona e quanto melhor estiver inserido no mercado, ele ganhará 
melhor, mas nem todo mundo está disposto a pagar esse preço de 
crescimento. Muitas vezes, tem um talento na autopeças, mas se não 
mostrar para ele as expectativas de crescimento futuro, na primeira 
oportunidade, quem pagar um pouco mais, ele perderá esse talento”.

Outro ponto é a integração da equipe. “Existem alguns estigmas 
que ainda caracterizam negativamente os profissionais das oficinas 
mecânicas e do balcão. Ainda é um clubezinho muito fechado, mesmo 
que todos tenham passado pelo processo de formação, do estoque até 
chegar ao balcão, quando chega ao balcão, não se vê como a equipe 
receberá esse novo participante da venda. Tem que trabalhar na questão 
do choque de gerações”, defendeu.

Francisco enfatizou o quanto o mercado é dinâmico e que a formação 
tem que ser mais direta. “70% do que você faz no balcão (vendas) são 
suspensão, freio e arrefecimento. Isso dá para gabaritar em 12 catálogos. 
É isso que tem que trabalhar no balcão, formar o balconista de forma 
diferente, dando a ele os fundamentos necessários para que ele possa 
evoluir de forma mais simples e mais direta”, afirmou.

Tendências do varejo de autopeças - Brasil e 
Portugal

Tema da live que teve as participações de Julio 
Cesar Sampaio, da Dracar Auto Peças, de Porto 
Alegre (RS), conhecido nas redes sociais como 
balconista dos pampas, Joana Filipa Bezerra Fontes, 
da Edautoparts, de Vila Nova de Gaia (Porto, Portugal), 
e Patrícia da Silva Ferreira, da Eletro Batista Peças e 
Acessórios, de Belo Horizonte (MG), cada um deles 
contou a sua experiência e vivência.

Licenciada em turismo e especializada em 
marketing digital, Joana começou em autopeças por 
influência de seu sogro e seu marido. “O meu marido 
começou por causa do meu sogro e no ano passado, 
iniciamos com vendas online de peças, diretamente 
da nossa casa, e neste ano abrimos a primeira loja 
física. O meu desafio foi não por ser mulher, mas por 
receio das pessoas não me levarem a sério. Perguntei 

Francisco Gomes,
Representante comercial da Bezerra 

Oliveira

Julio Cesar Sampaio, 
da Dracar Auto Peças, de Porto Alegre (RS), 

conhecido nas redes sociais como balconista 
dos pampas
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para outras mulheres o que fizeram para superar isso 
e todas elas me responderam que foi pela prática”.

Para aprender sobre autopeças, ela contou muito 
com a ajuda do sogro, do marido e da internet. “Na 
internet o que não falta é conhecimento. As redes 
sociais têm os canais oficiais que compartilham 
muitas informações. Agora, eu vou fazer um curso 
de orçamento, eu quero entender melhor como as 
oficinas trabalham, para eu saber como é o mundo 
delas e, assim, conseguir entregar melhor o que elas 
precisam”, enfatizou.

Já Patrícia tem mais de 25 anos de mercado. 
Hoje, na Eletro Batista, ela conta muito com a ajuda 
do seu marido, que também é da mesma área. “A 
princípio, a Eletro Batista seria mais voltada para 
peças elétricas, mas como tenho uma grande 
carteira de clientes, eu atendo muito o pessoal do interior de Minas 
Gerais, o que eles nos pedem relacionado a carro, a gente consegue 
atendê-los pela facilidade de eu conseguir pegar a mercadoria e 
despachá-la. Foquei nisso e é o que está dando certo”, explicou.

E Julio, o balconista dos pampas, está no setor desde a década de 
1990. Daquela época ele guarda uma grande recordação. “Naquela época, 
o mercado estava migrando da carburação para a injeção eletrônica. Eu 
estava aprendendo os nomes dos carburadores, os seus componentes 
e modelos, e quando foi lançado o primeiro carro nacional com injeção 
eletrônica, o Gol GTI, eu achava que tinha acabado para mim”. Ao 
contrário, ele se tornou uma referência.

Perfis

Em sua região em Portugal, por estarem em uma zona mais rural 

e com o perfil de pequenas oficinas, Joana contou 
que a estratégia de atendimento é mais local e que o 
foco é ajudar as oficinas a se desenvolverem na parte 
digital. “Queremos nos diferenciar das outras lojas no 
atendimento e com uma maior flexibilização, e ajudando 
as oficinas a identificarem o que elas precisam e até 
associando para elas os produtos, mostrando as opções. 
Se olhar só para o preço, nem sempre é o mais indicado 
para o carro. Na loja online, o cliente pesquisa o que quer 
e já faz o pedido. No balcão, ele quer tudo pronto”.

Inclusive no quesito preço, ela falou sobre a técnica de 
venda que ela utiliza, a comparação de preços. “Aprendi 
que técnicas de vendas têm a ver com atendimento e 
também podem ser feitas por comparação de preço. 
Se eu quero que a pessoa leve um produto que custa 
50 euros, então, eu não vou apresentar logo um de 20, 
mas um de 50, depois um de 100 e outro de 20. Assim, 

influenciamos a pessoa a comprar o que queremos. Em alguns casos, o 
preço não é o melhor para a pessoa, mas o que é mais relevante”.

No Brasil, Julio colocou que por existirem tantas diferenças entre as 
classes sociais, alguns buscam preço e outros, qualidade, e também, 
depende do uso do veículo. “Existem os que usam o carro para passeio, 
outros que usam como motorista de aplicativos e carros de empresas os 
quais a manutenção não era muito forte. No meu caso de qualificação e 
técnica de vendas, nós temos aqui o Sebrae e eu tive a oportunidade de 
fazer alguns cursos”.

Um dos aprendizados, disse ele, foi que os cinco sentidos também 
são aplicados em uma autopeças. “No online, o cliente procura algo 
específico, mas no balcão há esta influência. O cliente quer ver, tocar 
a peça e tem até os que gostam de cheirá-la. Simplesmente falar o 
preço, a pessoa pode querer ou não, por isso, o balcão realmente tem 

Joana Filipa Bezerra Fontes, 
da Edautoparts, de Vila Nova de Gaia 

(Porto, Portugal)

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

“O balconista tem que 
ter o conhecimento 
não só no balcão, 
mas no digital, e saber 
separar as demandas 
presencial e online. O 
WhatsApp faz parte 
do dia a dia dele e 
está mudando o perfil 
de consumo, tanto 
do interlocutor que 
precisa da peça como 
do balconista que vai 
prover a peça”. 

Francisco Gomes, da Bezerra 
Oliveira, consultor e instrutor do curso 
de balconista de alta performance

LIVE REALIZADA 
EM 23/NOV
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essa influência. A pessoa vai abrir a embalagem 
para ver o que tem dentro. Isso já é uma técnica 
de venda, a pessoa consegue comprar pelo olhar. 
Então, o tato e o olfato são percepções que trazem 
técnicas de vendas”.

Na live, Julio brincou com a Joana, sobre os 
diferentes nomes do mesmo item no Brasil e em 
Portugal. “Lá, pastilhas de freio são chamadas de 
travões e palhetas, de escovas”. Ele, que tem uma 
carreira extensa no setor, disse que o importante para 
o vendedor é não parar no tempo.

“Ainda temos carros rodando com carburador no 
Brasil e até carros de uma montadora chinesa que 
você liga através da leitura facial. Com a pandemia, eu 
comecei mais ativamente, em 2020, nas redes sociais 
buscando informações para saber o que mercado 
estava fazendo e como estava se organizando. Tem até lives em que os 
fabricantes dão certificados de participação como incentivo. Eu posso 
até mudar de empresa, mas o conhecimento que eu adquiri vai junto 
comigo”, enfatizou.

Balconista ou vendedor

Sobre a nomenclatura da profissão, balconista ou vendedor, Julio disse 
que se orgulha em ser balconista; como balconista dos pampas nas 
redes sociais, o nome remete quem ele é e de onde ele é. “O balcão é a 
minha vida e a minha vida é o balcão. Tenho orgulho em dizer que a minha 
carteira profissional foi assinada como balconista de autopeças. Não me 
ofendo se me chamarem de vendedor, até jogando um pouco contra 
mim, eu acho que vendedor é um pouco superior ao balconista, pois o 
balconista esperava o cliente chegar na loja com a lista do mecânico e 

tirar o pedido. Hoje, ele já não espera mais, ele tem que 
ser proativo e dar feedback para o cliente”.

Em Portugal, Joana contou que o nome está sendo 
substituído por colaborador. “Aqui, ainda se houve muito 
falar em vendedor de peças, mas nas organizações está 
mudando para colaborador, o que é além de vendedor, 
pois ele colabora com a empresa no seu tempo livre, faz 
mais do que vender. No nosso caso, nós queremos ir 
mais além, não só vender as peças, mas também ajudar 
na digitalização das oficinas na nossa região”.

Patrícia concorda com Julio. “Balconista é a melhor 
palavra, mas sou suspeita, pois sou apaixonada por 
essa profissão. A gente que está no balcão servindo 
o cliente, tudo o que fizermos com amor, prestando 
atenção no que o cliente está pedindo, seja balconista 

ou vendedor, é procurar sempre solucionar o problema 
dele. O mercado digital é muito bom, mas não vamos deixar de visitar as 
oficinas e ter o feedback do que podemos melhorar, sempre mantendo 
o contato com o cliente, que é o nosso público-alvo, e não deixar que 
as redes sociais, que são um ponto favorável para a gente, distanciar os 
laços”, concluiu.

PARA ASSISTIR AS LIVES, ACESSE: 

“Como se tornar um balconista de Alta Performance”
https://www.youtube.com/watch?v=T2zWFpUOYtg

 e para Tendências do varejo de autopeças - Brasil e Portugal”
https://www.youtube.com/watch?v=hq5pYch9KVg

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

Patrícia da Silva Ferreira, 
da Eletro Batista Peças e Acessórios, 

de Belo Horizonte (MG)

“Na internet o que não 
falta é conhecimento. 
As redes sociais têm 
os canais oficiais que 
compartilham muitas 
informações. Agora, eu 
vou fazer um curso de 
orçamento, eu quero 
entender melhor como 
as oficinas trabalham, 
para eu saber como é 
o mundo delas e, assim, 
conseguir entregar 
melhor o que elas 
precisam”.

Joana Filipa Bezerra Fontes, 
da Edautoparts, de Vila Nova de Gaia 
(Porto, Portugal)

LIVE REALIZADA EM 10/NOV
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Por definição, cinquenta é um número cardinal, quinquagésimo elemento 
de uma série, medida do que é contável. Em algarismo romano, a letra 

“L” é a forma como se escreve cinquenta.

Cinquenta é o número que representa as Bodas de Ouro, ou seja, a 
comemoração de 50 anos de casamento, e simboliza a nobreza de uma 
união que se manteve forte e inabalável durante todos estes anos.

O número cinquenta conta, ainda, inúmeros acontecimentos históricos:

Os anos da década de cinquenta, por exemplo, ficaram conhecidos 
como os “Anos Dourados”, cujo início se deu no fim da 2ª Guerra Mundial. 
Foram anos marcados por revoluções tecnológicas, com implicações 
sociais, principalmente do ponto de vista comunicacional. Nesse período 
o Brasil foi governado por Juscelino Kubitscheck. Com o lema “cinquenta 
anos em cinco”, JK assumiu a Presidência em 31 de janeiro de 1956 e 
colocou em prática o Plano de Metas, sendo a implantação da indústria 
automobilística, através de incentivos fiscais, uma das principais obras.

Acontecimentos importantes há cinquenta anos, década de 1970:

• Em 10 de setembro de 1972, Emerson Fittipaldi, venceu o grande prêmio 
de Monza, na Itália, e garantiu o primeiro título do Brasil na Fórmula 1;

• Em 30 de agosto de 1972, no governo Médici, foi inaugurado o primeiro 
trecho da rodovia Transamazônica;

• Brasil e Itália disputaram a final da Copa do Mundo FIFA, em 21 de junho 
de 1970 no Estádio Azteca, no México, e o Brasil sagrou-se tricampeão.

Outros acontecimentos importantes envolvendo o número cinquenta:

• Em 23 de abril de 1989, Ayrton Senna garantiu a 50ª vitória do Brasil na 
F1 ao disputar o Grande Prêmio de San Marino;

• Início da construção de Brasília, na segunda metade da década de 
cinquenta, planejada com o intuito de criar uma capital para o Brasil;

• Inauguração da TV Tupi de São Paulo, em 18 de setembro de 1950;

• Com vitória do britânico George Russell, a quinquagésima edição do GP 
do Brasil de F1 aconteceu em 13/11/22 no Autódromo de Interlagos em 
São Paulo.

Contudo, um acontecimento, em especial, quero contar nos próximos 
capítulos desse artigo:

A história desse escritor de pouco mais de cinquenta anos, colunista 
do Balcão Automotivo, em que nessa edição de número 194, completa 
cinquenta artigos publicados nessa importante revista voltada ao setor 
automotivo.

“Não se deve ir atrás de objetivos fáceis, é preciso buscar o 
que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços”.  
Albert Einstein
Com trinta e cinco anos de atuação no setor automotivo, embora 

coautor dos livros: “Ser Mais Inovador em RH”; “Motivação em Vendas”; 
“Planejamento Estratégico para a Vida”, “Coaching. A Hora da Virada III” e 
artigos publicados nas Revistas: “Ser Mais”; “Coaching em Revista” e RBA 
“Revista Brasileira de Administração”, eu tinha como objetivo escrever para 
uma revista voltada para o setor automotivo e, nesse sentido, a parceria 
firmada com o Balcão Automotivo trouxe bons frutos.

Esse marco importante teve início com a publicação do primeiro artigo 
na edição 136, de janeiro de 2018, coincidentemente, mesmo ano em que 
completei cinquenta anos e período em que o País passava pelo processo 
de reforma trabalhista, nesse contexto, “Reforma Trabalhista x Reforma 
do Trabalhador” foi o título desse primeiro de muitos artigos que estariam 
por vir.

Nas edições seguintes foram muitos os temas de grande sucesso, 
dos quais quero destacar alguns artigos, ou seja, o top 10 com base na 
repercussão que causaram junto aos fiéis leitores, os quais recomendo 
a leitura:

1. “Quebrando a rotina”;
2. “Tudo passa por aqui”;
3. “O inesperado aconteceu! E agora?”;
4. “Empatia na medida certa”;
5. “As peças para o sucesso”;
6. “A força da mulher no mercado de trabalho”;
7. “O Balcão é a minha praia”;

DE UM A CINQUENTA
A HISTÓRIA DO CINQUENTA
UM, DOIS, TRÊS... CINQUENTA

ARTIGO

Comportamento por: Valtermário Rodrigues*

Fo
to

(s
): 

Di
vu

lg
aç

ão



37BALCÃO AUTOMOTIVO | 

8. “O sonho”;
9. “Relargada”;
10. “Estradas da Vida”.

Agradecimentos:

• Em especial, aos leitores, principal fonte de motivação e inspiração;

• Ao Silvio Rocha, editor-chefe do Balcão Automotivo, pela confiança e 
parceria;

• À minha querida esposa, Mary, em que nos momentos de nosso principal 
Hobbie, à beira da praia, cada tema era esmiuçado;

• Ao meu pai, Sr. Daniel, pela demonstração de contentamento ao ler cada 
um dos quarenta e nove artigos publicados, sempre fazendo um link dos 
temas com momentos por ele vivenciados na época em que trabalhava na 
área de construção civil;

• Ao amigo e xará, Sr. Valter, que nos deixou há pouco mais de cinquenta 

dias. Saudades de nossas conversas sobre os temas dos artigos, sob 
uma perspectiva filosófica;

• Ao gestor e amigo Wilton Cavalcante, afinal são 35 anos de parceria 
profissional completados em 09/22. Antes de publicados, cada um dos 
artigos passou por sua prévia verificação ortográfica e comentários sobre 
os temas.

Enfim, que esse quinquagésimo artigo, marco importante nessa 
trajetória junto ao Balcão Automotivo, possa continuar em 2023, afinal, 
esses cinquenta artigos publicados se constituem em pelo menos 
cinquenta motivos para continuar escrevendo, algo que me proporciona 
muito prazer.

Desejo que a história do Novo Ano de cada um de vocês, leitores, seja 
escrita e marcada por momentos felizes e de grandes realizações.

*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”

ComportamentoDE UM A CINQUENTA

LINHA DO TEMPO
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aior Salão Internacional do Transporte Rodoviário de 
Cargas da América Latina, a 23ª edição da FENATRAN 
reuniu mais de 500 marcas no pavilhão de exposição do 

São Paulo Expo, de 7 a 11 de novembro, e gerou um volume total 
de negócios da ordem de R$ 9,5 bilhões. O resultado é superior 

em R$ 1 bilhão ao da última edição da feira, de 2019. A área de 
exposição deste ano, para se ter uma ideia, chegou a ser ampliada 
em 20%, totalizando 100 mil m2, que foi completamente ocupada 
pelos estandes dos expositores cinco meses antes da abertura 
dos portões.

FENATRAN BATE RECORDE DE PÚBLICO

Evento

M

EVENTO EVIDENCIA A FORÇA DO SETOR E ATINGE R$ 9,5 BILHÕES EM 
NEGÓCIOS DURANTE 5 DIAS
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Evento FENATRAN 2022

ALLISON TRANSMISSION

Com um extenso portfólio de produtos, 
a Allison Transmission apresentou seus 
novos eixos elétricos, eGen Power®, na 
Fenatran 2022. A Allison, orgulhosa de 
ser uma das patrocinadoras da mostra, 
exibiu a nova tecnologia juntamente com sua ampla linha de transmissões totalmente 
automáticas em um estande maior e com localização mais central.

CUMMINS MERITOR
A Cummins Meritor confirmou nesta 
edição da Fenatran 2022 os eixos 
elétricos 14Xe e 17Xe, inovações que 
integram o portfólio de soluções 
para descarbonização da líder 

em tecnologia e contribuem com a estratégia de sustentabilidade Destino ao Zero, 
compromisso Cummins em reduzir os gases de efeito estufa (GEE) e os impactos na 
qualidade do ar de seus produtos e atingir emissões líquidas zero até 2050.

DAF CAMINHÕES

A DAF Caminhões apresentou ao mercado 
brasileiro a sua linha de motores com 
tecnologia Proconve P8/Euro 6 na 23ª 
edição da Fenatran, realizada entre 7 e 11 
de novembro, na capital paulista. Os 2.000 
metros quadrados do estande da montadora foram palco para a exposição dos caminhões 
DAF XF e CF, com motorizações adequadas às normas de emissão Proconve P8/Euro 6.
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Evento

DUNLOP
A Dunlop levou os modelos SP320 e SP835. Testado para ter uma vida 
útil mais longa e maior número de recapagens, o SP320 foi desenvolvido 
para caminhões em aplicação regional e rodoviária. Também com 
a mesma aplicação, o SP835 com seu novo desenho da banda de 
rodagem, proporciona quilometragem 20% superior à do seu antecessor 
com sentido único de rotação e novo composto.

EATON
A Eaton, empresa global de gerenciamento inteligente 
de energia, apresentou durante a Fenatran a evolução 
do câmbio automatizado UltraShift PLUS MHD EVO de 10 
velocidades. O lançamento está equipando a família de 
caminhões semipesados Iveco Tector Auto-Shift nas versões 
17-320, e 24-320 e 17-320 Coletor, que chegam ao mercado 
preparados para atender às exigências da legislação Euro VI - 
Proconve P8.

EMPRESAS RANDON
Apresentar ao mercado amplo pacote de tecnologias inéditas 
para os principais desafios globais do transporte comercial 
foi o principal objetivo das Empresas Randon durante a 23ª 
Fenatran. A companhia exibiu soluções em eletrificação, 
implementos inteligentes, nanotecnologia e smart composites, 
entre outras inovações. O público pôde conferir mais de 50 
opções de produtos e serviços em mobilidade.

FORD
A Ford apresentou na Fenatran três novas versões da 
Transit que chegam ao mercado em 2023: Automática, 
Chassi e E-Transit 100% elétrica. A diversificação da oferta 
de modelos da van faz parte da estratégia da Divisão de 
Veículos Comerciais da Ford no Brasil para aumentar a 
sua participação nesse segmento, que tem sido um dos 
destaques da indústria.
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FENATRAN 2022 Evento

FPT INDUSTRIAL
Primeiro fabricante a homologar um motor 
para a fase P8 do Programa de Controle de 
Emissões Veiculares (PROCONVE), com o FPT 
F1C, a marca apresentou na Fenatran 2022 
seus novos motores para o Euro VI destacando 
o protagonismo do diesel e o aumento da 
eficiência dos motores a combustão, para 
atingir as metas de CO2 das frotas, em curto e 
médio prazos.

JAC MOTORS
Participando pela primeira vez da Fenatran, a 
JAC Motors já anuncia uma verdadeira quebra 
de paradigmas. O público que compareceu ao 
evento pôde ver no estande da marca o verdadeiro 
significado do “futuro da mobilidade”. Foram 5 
veículos comerciais 100% elétricos expostos no 
estande, totalmente livres de emissões de poluentes, 
além de outros 3 modelos, 100% elétricos, que 
estiveram disponíveis para test drive.

LIBRELATO

A Librelato fechou o balanço de sua 
participação com sucesso na Fenatran 
2022. O resultado chegou a mais de 3,5 mil 
unidades comercializadas, ultrapassando 
R$ 500 milhões em negócios. Com um stand 
inspirado no design da nova série EVOLUT, a empresa lançou novos produtos, além de 
diversas novidades tecnológicas que favorecem a eficiência operacional do transporte 
rodoviário de carga.
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SCANIA
A Scania levou em seu estande, com 12 
caminhões, seus destaques Euro 6 da linha 
2023 de caminhões, da gama Super, que 
recebem o novo e mais eficiente trem de força 
da história da marca, da família fora de estrada 
XT, semipesados, opções a gás e as soluções 
de Serviços e Serviços Financeiros. As primeiras 
entregas dos novos produtos vão começar a 
partir de fevereiro de 2023.

VOLVO
A Volvo alcançou na Fenatran mais de 
R$ 2 bilhões em negócios. O resultado é a 
soma das vendas de caminhões, planos 
de serviços, produtos financeiros como 
seguros e consórcio, além de contratos 
de locação de veículos e outros itens 

do portfólio Volvo. “É um volume excepcional de negócios num período curto de tempo”, 
declara Alcides Cavalcanti, diretor executivo de caminhões Volvo no Brasil.

ZF

“A ZF, a maior desenvolvedora e fornecedora 
de tecnologias para a indústria de veículos 
comerciais do mundo esteve na Fenatran 2022. A 
empresa apresentou seus avanços tecnológicos 
para caminhões, ônibus e implementos 
rodoviários”, diz Silvio Furtado, diretor de Soluções 
para Veículos Comerciais e Tecnologia Industrial 
na ZF América do Sul.

Evento FENATRAN 2022
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COPA TRUCK TERMINA TEMPORADA 2022 COM 
SALDO BASTANTE POSITIVO

Principal categoria de pesados tem disputa acirrada entre pilotos, visibilidade de 
TV e predileção do público nos autódromos pelo País

COLUNA ALTA VELOCIDADE

E chegou ao fim mais uma temporada de Copa Truck. Depois de nove etapas, Wellington Cirino sagrou-se campeão 
na categoria principal; os nossos parceiros no projeto Alta Velocidade e também pilotos da R9 Competições 
Volkswagen, Paulo Salustiano, em 5º, e Debora Rodrigues, em 6º, fecharam a tábua de classificação. Na 
Supertruck, Jô Augusto, diretor Comercial da Odapel, brigava pelo título, mas devido a um problema de saúde 
não pôde correr as três provas finais. No entanto, Jô, que terminou na 6ª colocação, passou por cirurgia e já 

começou a treinar para começar 2023 acelerando. Daniel Alamini acabou levando a taça.

Confira as datas da temporada 2023, sujeitas à homologação:

25/3 – Santa Cruz do Sul (RS)

26/3 – Santa Cruz do Sul (RS)

30/4 – Interlagos* (SP)

3/6 – Londrina (PR)

4/6 – Londrina (PR)

2/7 – Cascavel (PR)

6/8 – Interlagos* (SP)

15/10 – Tarumã (RS)

19/11 – Goiânia (GO)

Texto:  Silvio Rocha  | Foto(s): Divulgação
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Paulo Salustiano (à esq.), Debora Rodrigues e 
Jô Augusto em evento para clientes Odapel, 

na pista de provas da ZF, em Limeira (SP)



44 | BALCÃO AUTOMOTIVO

Com o objetivo de deixar seu portfólio ainda mais 
completo, a ZF Aftermarket lança o reparo para 
válvula LACV (válvula de controle do eixo elevável), 
da marca WABCO, aumentando sua gama de produtos 
em sua atual cobertura de linha pesada. Os veículos 
de aplicação são todos os reboques e semirreboques 
que utilizam sistema “WABCO Lift Axle” controle 
automático do eixo suspensor.

A Marcopolo amplia suas exportações para diversos países, sobretudo 
os da América do Sul, como o Chile, com o fornecimento de 15 novos 
ônibus rodoviários Paradiso New G7 1800 DD para a operadora chilena 
Buses JM. “Temos retomado com vigor as exportações para os mercados 
tradicionais da empresa, como o Chile”, destaca Uiliam Kliper Rossetti, 
consultor de operações comerciais da Marcopolo.

MARCOPOLO FORTALECE EXPORTAÇÕES 
PARA O CHILE

ZM ENCERRA ANO 
COM PÓDIO NA 
COPA TRUCK

Eficiência, segurança e economia são benefícios 
proporcionados pelo DriveB fleet, a solução 
inteligente da Bosch para gerenciamento de frotas 
de veículos de passeio e comercial que conecta 
gestores, condutores e oficinas credenciadas 
de forma simples e prática em uma plataforma 
totalmente digital, possibilitando ao frotista 
acompanhar todas as informações do veículo no 
processo de manutenção preventiva e corretiva.

A ZM encerra o ano com pódio na 
Copa Truck, juntamente com o seu 
piloto patrocinado, Raphael Abbate 
#26. O piloto correu durante este ano 
na categoria Super Truck da equipe 
Iveco Usual Racing, destinada a pilotos 
estreantes na Copa Truck. O caminhão 
Iveco pilotado por Abbate, é equipado 
com motor de partida, alternador, 
parafusos, porcas de roda e terminais 
de direção ZM para linha pesada.

A PETRONAS Lubrificantes Brasil anuncia o produto 
sintético para motores Euro 6, o PETRONAS Urania 
5000 LSF 5W-30, na América Latina. O início da 
comercialização será neste mês de dezembro. 
Os principais benefícios do lubrificante são o 
desempenho diferenciado na diminuição efetiva 
do consumo de combustível e na proteção dos 
motores contra corrosão e desgaste, mesmo em 
condições severas de operação.

DRIVEB FLEET É A NOVA PLATAFORMA DIGITAL 
PARA GERENCIAMENTO DE FROTAS DA BOSCH

Texto: Redação | Foto(s): Divulgação

ANFAVEA

PETRONAS LANÇA NOVO 
LUBRIFICANTE PARA MOTORES 
EURO 6 NA AMÉRICA LATINA

ZF AFTERMARKET DESTACA 
REPARO PARA VÁLVULA LACV 
DA MARCA WABCO
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A Allison Transmission já assegurou 80% de participação no 
mercado de transmissões para pulverizadores agrícolas na 
Argentina desde que ingressou no segmento em 2015. Agora, a 
Allison também chega com sucesso neste setor no Brasil, que 
tradicionalmente dependia das transmissões hidrostáticas e 
manuais, com o novo lançamento de um fabricante local.

O mercado de implementos rodoviários vem 
se recuperando, mas ainda acumula queda 
no montante do ano. Dados divulgados pela 
Anfir, Associação Nacional da Indústria de 
Implementos Rodoviários, informaram que de 
janeiro a novembro as vendas atingiram 140.639 
unidades, recuo de 4,8% sobre as 147.739 
negociadas no mesmo período de 2021.

ATÉ NOVEMBRO, VENDA DE IMPLEMENTOS 
CAI 4,8%

A Volvo conquistou 
mais um grande 
primeiro lugar no 
Prêmio Autodata 
2022. A marca ganhou 
o título de “Veículo 
Caminhão”, uma das 
mais concorridas 
categorias. Organizada pela Editora Autodata, especializada no 
setor automotivo, a premiação reconheceu a alta qualidade e a 
enorme aprovação pelo mercado do Volvo FH 540cv, o caminhão 
mais vendido do Brasil sucessivamente desde 2019.

Conforme dados da Fenabrave, caminhões 
conviveram com retração de vendas em novembro. 
Foram 9.935 emplacamentos, queda de 6,1% sobre 
outubro (10.582) e de 5,1% ante o mesmo mês de 
2021 (10.538). Já o setor de ônibus, ao contrário, 
registrou venda de 2.115 unidades em novembro, 
uma alta de 15,7% sobre as 1.828 comercializadas 
em outubro e de 55% ante o mesmo mês do ano 
passado (1.359).

EM NOVEMBRO, VENDA DE 
CAMINHÕES CAI 6,1% E DE 
ÔNIBUS EVOLUI 15,7%

VOLVO GANHA O PRÊMIO AUTODATA 2022 
DE CAMINHÃO DO ANO COM O FH 540CV

ALLISON ESTÁ PRONTA PARA CRESCER NO 
SETOR AGRÍCOLA SUL-AMERICANO COM 
VENDAS RECORDES NA ARGENTINA E A 
RECENTE ENTRADA NO BRASIL

A Autotravi Borrachas e Plásticos lançará 
mais novidades para a linha pesada no 
início de 2023. As novas peças fazem parte 
do projeto de atualização do portfólio da 
marca. A bola da vez é a Mercedes-Benz e 
os lançamentos são canaletas, pestanas 
e acabamentos de para-brisa para os 
caminhões Actros, Axor, Atego e Accelo. Os 
catálogos atualizados estão à disposição no 
site www.autotravi.com

AUTOTRAVI ANUNCIA NOVIDADES 
NA LINHA PESADA PARA 2023
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uscando ser diferente do que 
já existia no mercado, além de 
oferecer produtos com a marca 

Pysko, a empresa que na segunda quinzena 
de novembro completou 30 anos passou 
a oferecer a sua produção também em 
“Private Label”, e para isso teve que se 
preocupar ainda mais no que diz respeito à 
qualidade.

“Adotamos a ISO 9000 como parâmetro e 
isso, sem dúvida, nos levou a um patamar 
diferente. Nossa responsabilidade com 
o todo do processo, desde a aplicação 
da legislação legal até a definição das 
embalagens plásticas corretas, mostrou 
ao mercado o nosso diferencial. Hoje 
podemos dizer que somos especialistas em 
todos os tipos de KITS de reparo, seja para 
Amortecedor - Homocinética – Estabilizador 

B

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

PYSKO CELEBRA 30 ANOS DE MERCADO
A empresa comemora a data na presença dos seus 
colaboradores, fornecedores e amigos; e espera fechar 2022 
alcançando resultados bem próximos aos dos últimos dois anos

Pysko homenageia colaboradores no evento de 
30 anos

Mario entre seus 
colaboradores no 

evento de 30 anos



47BALCÃO AUTOMOTIVO | 

– Caixa de Direção – etc.”, diz Mario Rio, 
diretor Comercial da empresa.

Segundo ele, assim como grande parte 
das empresas, com a pandemia, a Pysko 
precisou se reinventar. “Buscamos manter 
nossa equipe, que aliás é um dos motivos 
do sucesso e do crescimento da empresa 
e tínhamos a certeza de que o mercado 
voltaria mais forte, pois muito estava sendo 
represado e era impossível manter-se assim 
por muito tempo. Investimos nesse período 
em máquinas automáticas para produção, o 
que muito nos ajudou na retomada”, revela.

Ainda conforme Rio, a busca pela 
excelência exigiu de todos da Pysko estar 
antenados ao mercado, conhecer novos 
fornecedores e produtos. E, para tanto, em 
2022 a empresa esteve presente em vários 
eventos, como a Autopromotec, Bologna 
(Itália), a Automechanika, em Frankfurt 
(Alemanha), e a Automechanika, em Buenos 
Aires (Argentina).

30 anos

No dia 17 de novembro, a Pysko 
entrou definitivamente no seleto grupo 

de empresas que puderam celebrar 
seus 30 anos de fundação. Para tanto, 
“decidimos agradecer a toda nossa equipe 
e, para representá-los, presenteamos os 
colaboradores mais antigos e prestadores 
de serviços externos que estão conosco há 
muitos anos”, diz Mario.

Ainda segundo o diretor Comercial, “foi 
um momento ímpar sermos surpreendidos 
com uma homenagem de nossos 
colaboradores que colheram mensagens 
em vídeos de nossos clientes pelo Brasil. 
Diante disso, concluímos que estamos 
no caminho certo, pois o espetáculo da 
jornada em nossas vidas nem sempre será 
de conquistas, mas sim as marcas criadas 
ao longo da estrada”, conta.

Sobre este final de 2022 e o que é possível 
projetar para o ano que se aproxima, 
“estamos obtendo um crescimento muito 
bom, alcançando resultados bem próximos 
aos dos anos 2021 e 2020, que foram 
nossos recordes. Foi uma longa jornada 
até aqui, mas continuaremos evoluindo por 
vocês”, finaliza Rio.

COMEMORAÇÃO

       Adotamos a ISO 9000 como parâmetro e isso, 
sem dúvida, nos levou a um patamar diferente. Nossa 
responsabilidade com o todo do processo, desde a 
aplicação da legislação legal até a definição das 
embalagens plásticas corretas, mostrou ao mercado o 
nosso diferencial.

Mario Rio, diretor Comercial da Pysko

No evento de 30 anos a empresa reconheceu 
os talentos internos

Sede atual da Pysko em Guarulhos (SP)
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esde 2020, o Sincopeças/Assopeças/ Assomotos do Ceará - 
SSA/CE realiza o seminário Desafio, em Fortaleza (CE), com 
as participações de empresários da distribuição, do varejo 

e de oficinas mecânicas. Nesta edição 22/23, o tema foi Mercado 
e Produtividade. Nas anteriores, Mercado e Estratégia, e Mercado 
e Inovação, respectivamente. O objetivo do evento é apresentar os 
números do ano vigente e ajudar os empresários do setor no seu 
planejamento para o próximo período, conforme explicou o presidente 
do SSA/CE, Ranieri Leitão.

“O nome do seminário é Desafio, porque sempre o próximo ano é 
um desafio para o nosso setor. Nós mostramos os números de 2022 e, 
a partir deles, a ideia do que será 2023. Com isso, nós estamos dando 
a oportunidade para que os empresários do nosso setor possam 
melhorar a comunicação com a sua equipe, com o mercado, com os 

clientes e com os seus fornecedores, para que eles possam traçar um 
planejamento estratégico do que será 2023 nas suas empresas e os 
cuidados que precisam ter para não passarem dificuldades”.

Foco na gestão – Ranieri comentou que neste ano o mercado teve 
um aumento interessante em relação às vendas, porém, descontando 
a inflação, o ticket médio foi um pouco abaixo de 2021. “Nós temos 
a perspectiva de que em 2023 aumentaremos o ticket médio e 
também os nossos negócios. E o que mais temos interesse neste 
momento é em cuidar da gestão dos negócios, nas empresas que 
representamos”.

Segundo ele, quem está mais avançado nesse sentido é quem está 
se destacando no mercado. “As pessoas não investem em gestão, 
pensam que é só comprar e vender. Tão importante ou mais do que 
isso, é saber gerir bem os negócios. Os distribuidores estão bem em 

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

D

Com o tema Mercado e Produtividade, o seminário Desafio deste ano 
evidenciou esta questão, apresentando soluções para os empresários

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

A GESTÃO CONTINUA SENDO O GRANDE 
DESAFIO PARA O VAREJO E PARA AS OFICINAS

Ranieri Leitão (ao centro) com 
os palestrantes Cláudio Araujo 

(à esq.) e Marco Flores  
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SEMINÁRIO

relação à gestão, mas o varejo não. Alguns deles imaginam que não 
possam investir, outros acham que não é necessário e os que saem 
na frente são os que investem em gestão”.

Gestão na prática – Consultor do Sebrae e um dos organizadores 
do seminário, Cláudio Araújo, ministrou duas palestras, uma sobre 
oficinas lucrativas e outra, apresentando um checklist com 30 
itens, questionando o patamar em que estavam os empresários da 
reparação automotiva. “Após esta apresentação, eles já saíram com o 
material na mão de tudo que eles não tinham para colocarem no seu 
planejamento estratégico de 2023”, disse.

No último dia do seminário, na parte da manhã, Cláudio realizou 
encontros individuais para orientar os empresários. “Foram oficinas 
individuais de meia hora para os empresários que tinham interesse 
em aprimorar o seu checklist e este atendimento foi presencial e 
também virtual”, comentou. “Essa ação do Cláudio em se reunir com 
os participantes individualmente foi para ajudá-los, para mostrar os 
caminhos que achamos que serão viáveis para eles terem sucesso no 
próximo ano”, acrescentou Ranieri.

Nas palavras de Cláudio, gestão ainda é um grande desafio. “As 

empresas são tecnicamente bem evoluídas, a maior parte dos 
profissionais já vem do segmento, são ex-mecânicos, ou pessoas que 
já trabalharam em distribuidoras ou em autopeças. Eles entendem 
de produtos, mas não conseguem chavear para sair do mundo de 
empreendedor para o de empresário. Quando conseguimos levá-los 
para um evento como este, já é uma sensibilização e nasce o desejo 
deles de fazerem esta virada”.

Também participaram do seminário o consultor Marco Flores, 
fundador da 2D Consultores Associados, que apresentou a sua 
plataforma de gestão empresarial, que atende a todas as necessidades 
dos distribuidores e varejistas de autopeças, com inteligência artificial 
e em tempo real. “As pessoas ficaram encantadas”, destacou Cláudio.

E o piloto Nonô Figueiredo, que falou sobre a sua trajetória 
profissional, enfatizando a produtividade do trabalho em equipe 
e a importância da organização. “Ele deu vários exemplos de sua 
vida profissional no automobilismo, remetendo-os para o mundo 
empresarial”, comentou Cláudio. Nesta edição, o seminário anual 
Desafio aconteceu entre os dias 7 e 9 de novembro, com a presença 
de 90 empresários do setor.

Ranieri e Cláudio recebem o piloto Nonô Figueiredo (ao centro), também palestrante na ocasião
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ARTIGO

 Brasil é um dos países mais avançados do mundo quando 

se fala em meios de pagamento e serviços financeiros. 

Prova disso é o sucesso do Pix, que, de acordo com 

levantamento realizado pela Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban), atingiu marcas expressivas no seu aniversário de 2 anos, 

em novembro de 2022: 26 bilhões de transações e R$ 12,9 trilhões 

transacionados, o que coloca este meio de pagamento como o mais 

utilizado no Brasil desde fevereiro deste ano, quando ultrapassou 

o cartão de crédito. O Pix por si só já é uma grande ferramenta, 

contudo também traz outros benefícios para o ecossistema de 

serviços financeiros, pois impulsiona a “bancarização” e a inclusão 

financeira da população, abrindo oportunidades de relacionamento 

ainda mais profundas entre o varejo e os consumidores.

Com a massificação da digitalização dos meios de pagamento e 

serviços financeiros, cada vez mais o consumidor é empoderado e 

passa a escolher os estabelecimentos com quem vai se relacionar, 

também de acordo com a facilidade oferecida no pagamento. 

A TRANSFORMAÇÃO FINTECH E OS 
IMPACTOS NO VAREJO AUTOMOTIVO

Tendências
Diretor de novos negócios da Linx

O

Fo
to

(s
): 

Di
vu

lg
aç

ão

por: Renato Matias Vieira Lass*



A TRANSFORMAÇÃO FINTECH E OS 
IMPACTOS NO VAREJO AUTOMOTIVO
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Portanto, é muito importante que seu centro automotivo ou loja 

de autopeças esteja atualizado nesse quesito para ofertar as 

ferramentas corretas ao seu público.

E, DIANTE DE TANTAS POSSIBILIDADES, COMO 
SABER O QUE PRIORIZAR?

Meios de pagamento, como cartões de crédito e débito, além 

do Pix, são obrigatórios para qualquer estabelecimento hoje em 

dia. Não há o que se discutir, pois qualquer que seja o público 

atendido, haverá um alto volume de demanda por estes meios. 

Destacando novamente o Pix, é uma modalidade de pagamento 

com uma vantagem de conveniência para o cliente, mas também 

muito grande para o estabelecimento, na medida em que a injeção 

de recursos ocorre diretamente no caixa e elimina a possibilidade 

do chargeback, que consiste em um cancelamento de venda 

posteriormente pela administradora do cartão. Para fazer um 

bom uso do Pix, é importante ter uma ferramenta que integre o 

pagamento ao caixa, evitando a necessidade de abrir a conta 

bancária para verificar se o pagamento entrou ou não, o fazer e 

acabar sofrendo fraudes.

Continuando a olhar para o lado de dentro do balcão, é importante 

analisar a eficiência da gestão financeira do seu estabelecimento 

diante de um aumento de complexidade devido à aceitação de 

uma grande variedade de meios de pagamento. Ferramentas 

como o TEF e o Conciliador permitem ao centro automotivo ou 

loja de autopeças trabalhar com várias adquirentes (empresas que 

processam pagamentos via cartão) ao mesmo tempo, garantindo 

que a melhor taxa será aplicada para cada condição de pagamento 

ofertada. Adicionalmente, permite a conciliação dos múltiplos 

meios de pagamento com o fluxo de caixa e os pedidos ou ordens 

de serviços que originaram estes pagamentos.

As oportunidades de transformação na experiência do cliente 

e na eficiência financeira do negócio trazidas pelas tecnologias 

são muitas e não param de surgir. Outro exemplo é o Open 

Banking, sobre o qual falaremos nas próximas edições. Assim, é 

fundamental estar atento a esta evolução para que o seu negócio 

continue sendo relevante e cada vez mais rentável e competitivo.

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.

“Meios de pagamento, como cartões de crédito e 
débito, além do Pix, são obrigatórios para qualquer 
estabelecimento hoje em dia. Não há o que se discutir, 
pois qualquer que seja o público atendido, haverá um 
alto volume de demanda por estes meios...”

Renato Lass, diretor de novos negócios da Linx

A TRANSFORMAÇÃO FINTECH E OS 
IMPACTOS NO VAREJO AUTOMOTIVO



Pra quem esteve conectado ao 
Balcão Automotivo durante todo o ano, 

nas diferentes plataformas, queremos 
nesse momento desejar a você, equipe e 
familiares Boas festas, com muita paz, 

saúde e prosperidade. E que continuemos 
ainda mais juntos em 2023.

São os votos da Equipe Balcão Automotivo: 
Édio, Guilherme, Richard, Fábio, Silvio, Karin e Otávio




