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Para o ano de 2023, a Fenabrave 
prevê um crescimento de 3,3%, 

com um total de 3.664.829 
unidades emplacadas

NOVO FIAT SCUDO 

Os vendedores de autopeças 
almejam treinamentos e cursos, 

principalmente pela maior variedade 
diária de itens e aplicações 

MAIS TREINAMENTOS

Na versão de entrada há 
refrigeração da área de carga para 
transporte de hortifrutigranjeiros 

e cargas sensíveis

VENDA DE VEÍCULOS 
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TIRAGEM: 
50 MIL CADASTROS DIGITAIS

Que bom poder estar com vocês nesta 
primeira edição de 2023. E nesse nosso 
primeiro encontro a gente traz a segunda e 
última parte da reportagem que começou 
na edição passada, quando falamos com 
indústrias e distribuidores acerca do que foi 
2022 pra elas e o que esperavam do novo ano. 
Pois bem, desta feita trazemos as repostas 
de executivos das principais entidades da 
reposição do Brasil, varejistas e proprietários 
de oficinas mecânicas.

No geral, os desafios continuam sendo a 
falta de mão de obra e a disponibilidade de 
peças. É bem verdade que as oportunidades 
para o aftermarket automotivo são latentes, 
com o envelhecimento da frota, postergação 
da troca do veículo e aumento de demanda nas 
oficinas. No entanto, as incertezas políticas e 
econômicas do País apontam para um cenário 
de consumo retraído, neste primeiro momento, 
e de postergação de investimentos.

No Suplemento Vendedor Automotivo, 
como em autopeças as atualizações precisam 
ser constantes, os vendedores pedem mais 
treinamentos e cursos, principalmente pela 
variedade cada vez maior de itens e aplicações 
em diferentes modelos de veículos. Um 
cenário que era diferente do passado e que 
cada vez mais tem exigido mais conhecimento 
por parte dos vendedores. Neste ano, eles já 
começam a todo o vapor em busca de mais 
aperfeiçoamento.

Segundo a Fenabrave, o ano começou 

com muitas incertezas no cenário político e 
econômico. Com a entrada do novo governo, 
ainda é cedo para fazer projeções, mas 
assim como já é feito em edições anteriores, 
os números apresentados têm como base 
estatística de mercado a sensibilidade dos 
seus 52 associados e da análise do seu time 
técnico. Para este ano, a entidade prevê 
um crescimento de 3,3%, com um total de 
3.664.829 unidades emplacadas.

No Caderno Pesados e Comerciais: 
Versatilidade é o ponto-forte do novo 
Scudo, o utilitário que a Fiat lançou no final 
de junho de 2022 e que já teve quase 600 
unidades vendidas, até outubro. Também: 
“O futuro do setor automotivo é autônomo, 
conectado, elétrico e compartilhado. Você 
está preparado?”, de Renato Matias Vieira 
Lass; e “Uma boa ideia”, do nosso colunista 
Valtermário Rodrigues.

Por fim, com uma média de mil novos 
produtos lançados por ano para as linhas 
leve e pesada, ações não faltam na ZF para o 
mercado de reposição em todo o País; Conrado 
Comolatti Ruivo assume a presidência do 
Grupo Comolatti; e Feras da Venda Nakata, 
agora, em gibi, em edição limitada, traz 
histórias do cotidiano dos vendedores de 
autopeças e pode ser solicitada gratuitamente.

Até a próxima edição e excelente ano!

ENVELHECIMENTO DA FROTA PODE SER 
DECISIVO PARA O CRESCIMENTO DO 
NOSSO SETOR
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VENDA DE IMPORTADOS FECHA 
ANO EM QUEDA DE 16,9%; 
NACIONAIS DE 27,6%
Segundo as marcas filiadas à Abeifa – Associação Brasileira das 
Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, 
os dados de janeiro a dezembro das unidades importadas indicam 
queda de 16,9%: no período, foram registradas 21.133 unidades 
contra 25.421 emplacamentos 
de importados em 2021. Já a 
produção nacional acumula, 
no mesmo período, 34.557 
unidades licenciadas contra 
47.755 unidades de 2021, 
queda de 27,6%.

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

A Isapa celebra neste ano bodas de prata: “Para nós, é motivo de muito 
orgulho poder completar mais de duas décadas de existência. Conquistamos 
este marco com a colaboração de todo o nosso time de colaboradores e 
clientes! Em 2023, mais de 1.000 novidades farão parte do maior e melhor 
portfólio de peças importadas do mercado, o que virá a ser mais um ano de 
muito sucesso para a Isapa”, diz a empresa.

A NGK do Brasil anuncia a 
ampliação de seu porólio de
produtos para a linha automotiva 
comercializados com a marca 
NTK. Entre os lançamentos 
estão sensores de oxigênio, 
que utilizam a tecnologia de 
óxido de zircônio, e a nova 
família de sensores thick film, 
que propicia um aquecimento 
mais rápido ao reduzir o 
consumo de energia utilizada no 
aquecimento do sensor e conta 
com um exclusivo desenho do 
tubo de proteção que protege o 
elemento sensor.

NGK ANUNCIA NOVA LINHA DE 
SENSORES DE OXIGÊNIO COM A 
MARCA NTK

O MUNDO DE AUTOPEÇAS 
ISAPA COMEMORA SEUS 
25 ANOS EM 2023

VALVOLINE REÚNE DISTRIBUIDORES 
E MECÂNICOS NAS ÚLTIMAS ETAPAS 
DA STOCK CAR E AMG CUP BRASIL 
EM INTERLAGOS 
A Valvoline patrocinou a última etapa do campeonato de automobilismo AMG 
Cup Brasil, no dia 11 de dezembro, no autódromo de Interlagos, e reuniu em 
local privilegiado, na tribuna de honra, os distribuidores Original, de São Paulo, 
e CB Filtros, de MG, e mecânicos. O evento também contou com a presença 
de mecânico e piloto, Nilson Patrone, proprietário da Oficina Power Class, de 
São Bernardo do Campo (SP), e do gerente regional Sul, Vinícius Alberti.

Laurent Guerinaud faturou o tricampeonato paulista de Fórmula Vee, 
em Interlagos. O piloto Motul/Rokim venceu as duas últimas provas da 
temporada e se tornou campeão de 2022. Com três títulos, ele é agora o 
segundo maior campeão da FVee, atrás apenas de Heitor Nogueira, que 
foi tetra paulista de 2015 a 2018. Além disso, Laurent se tornou o segundo 
piloto com mais vitórias na história do Campeonato Paulista: ele chegou a 
15 triunfos, contra 22 de Nogueira. 

LAURENT GUERINAUD FATURA O 
TRI E SE TORNA UM DOS MAIORES 
CAMPEÕES DA HISTÓRIA DA FVEE

João Henrique Garbin 
de Oliveira, 

presidente da Abeifa
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Reforçando a estratégia de oferecer o 
portfólio mais completo do mercado 
de reposição de autopeças nacional, 
a Marelli Cofap Aftermarket anuncia 
o lançamento de quatro códigos da 
linha de válvulas de motor automotivo, 
que atendem veículos das montadoras 
Ford e Renault. O catálogo de válvulas 
para motor Magneti Marelli é um dos 
mais completos do mercado, com 210 
códigos ativos e cobertura de mais de 
75% da frota circulante. 

DUNLOP ULTRAPASSA A MARCA DE 
44 MILHÕES DE PNEUS PRODUZIDOS 
NO BRASIL

A Sumitomo Rubber do Brasil, das marcas Dunlop, Falken e Sumitomo 
no País, encerrou o ano de 2022 com a marca de 44,3 milhões de pneus 
produzidos na fábrica em Fazenda Rio Grande (PR). Este número é 
cumulativo desde 2013, quando a planta entrou em operação. Em 2022, 
ela havia atingido a marca de 43,3 milhões de pneus produzidos para 
automóveis, SUV´s, Pick-ups e Vans, destinados à reposição, equipamento 
original e exportação, desde a inauguração.

NAKATA CONTA COM MAIS DE 160 
ITENS PARA VEÍCULOS NISSAN

O mercado brasileiro encerrou o ano de 2022 com faturamento 
próximo a R$180 bilhões, dos quais o setor de reposição responde por 
aproximadamente 17%, atingindo valor próximo a R$ 31 bilhões; e a 
GOOP, distribuidora da marca TAKAO, apresentou o mesmo crescimento 
de 17% com vendas no aftermarket. O crescimento no ano de 2022 vem 
da evolução nas vendas ao canal especialista em motor e também no 
canal generalista. 

GOOP PREVÊ UM ANO DE 2023 COM 
EXPANSÃO NO MERCADO

A Nakata oferece um catálogo completo de itens para veículos nacionais 
e importados. Para os modelos Nissan, a fabricante oferece uma linha 
com 170 itens em suspensão, direção, motor, freios e transmissão. Os 
componentes, que atendem os modelos campeões de vendas da montadora 
nipônica, como Livina e Grand Livina, March, Frontier e Versa, também têm 
aplicações em todos os outros veículos da marca.

CABOVEL É RECONHECIDA COM A 
CERTIFICAÇÃO VDA DA VOLKSWAGEN 
CAMINHÕES E ÔNIBUS
A Cabovel recebeu no final de 2022 a certificação VDA da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus. O Grupo Volkswagen reconheceu 25 fornecedores 
estratégicos na auditoria de processos VDA 6.3, sigla em alemão para União 
das Indústrias Automotivas. Estas empresas conquistaram a classificação 
A, a maior, na rígida auditoria global, desenvolvida por empresas alemãs 
e que estabelece requisitos de qualidade para garantir a excelência em 
produtos e processos.

MARELLI COFAP AMPLIA 
CATÁLOGO DE VÁLVULAS 
PARA MOTOR 

 Denísio Sales (Depto. de Qualidade da Cabovel), 
à esq., Célio Montanha (VW Truck & Bus) 

e Ricardo Valtner, CEO da Cabovel
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FIQUEPORDENTRO

FREMAX APRESENTA SITE COM 
NOVAS FUNCIONALIDADES E 
INFORMAÇÕES

A Delphi Technologies terminou 2022 com novos lançamentos de 
produtos. Neste período, 448 novos códigos de produtos foram 
lançados no mercado de reposição. Alguns destes lançamentos foram: 
16 variações de bobinas de ignição, cobrindo aproximadamente três 
milhões a mais de veículos; e três versões de compressores, atendendo 
adicionalmente um milhão de veículos.

DELPHI TECNOLOGIES PROJETA O 
LANÇAMENTO DE QUASE 400 NOVOS 
ITENS DE PRODUTOS EM 2023

A Fremax apresenta site totalmente renovado. Mais dinâmico e interativo, o 
novo site conta com novidades em usabilidade e informações detalhadas 
sobre produtos e dados técnicos. Além de informações acerca dos 
produtos e lançamentos, o novo site possibilita acesso facilitado ao novo 
blog da fabricante e ao catálogo online de peças Auto Experts, ferramenta 
que reúne informações sobre aplicações e especificações técnicas de 
produtos, etc.

Passado o período comemorativo dos 60 anos da Cobreq, que no último 
ano teve como símbolo um selo holográfico para o fechamento das suas 
embalagens, agora está sendo aplicado um novo modelo que chegará na rede 
de distribuição no início de 2023. O novo selo, impresso apenas nas cores 
da empresa, o tradicional azul e branco, complementa o fechamento das 
embalagens, conferindo mais segurança na hora da compra do produto. 

JURID MANTÉM RITMO DE CRESCIMENTO 
DE PORTFÓLIO DE PRODUTOS 

A Jurid do Brasil segue em evolução para diversificação do portfólio 
de pastilhas, sapatas, fluidos e lubrificantes do sistema de freios para 
a reposição para atender a frota circulante de veículos. Com linhas de 
produtos fabricadas em conformidade com os mais rígidos processos 
e certificações internacionais, a planta, em Sorocaba (SP), tem linha 
de produção que garante alto padrão de qualidade, respeitando os 
cuidados com o meio ambiente.

MONROE É A PATROCINADORA DA 
PILOTO BIA FIGUEIREDO NA DISPUTA DAS 
1000 MILHAS CHEVROLET ABSOLUTA

A experiente piloto Bia Figueiredo recebeu o patrocínio da Monroe 
Amortecedores na corrida das 1000 Milhas Chevrolet Absoluta, que 
aconteceu em 21 e 22 de janeiro, na capital paulista. Ela correu pela 
categoria Protótipos.  A marca Monroe esteve estampada no macacão, que 
é o mesmo utilizado pela Bia nas provas da TCR, no capacete e no carro da 
equipe Sigma P1, em destaque nas laterais próximo à roda traseira.

COBREQ TEM NOVO SELO DE 
FECHAMENTO NAS EMBALAGENS
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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 

O Fiat Argo, de fato, se consolidou como um dos veículos mais vendidos do 
Brasil (ficou com a 3ª posição em 2022) e já possui mais de 385 mil unidades 
comercializadas desde seu lançamento. Para continuar essa trajetória de 
sucesso, o modelo, conhecido por seu design italiano, conforto, economia e 
muita tecnologia, traz uma novidade para lá de especial: o câmbio automático 
tipo CVT.

FIAT ARGO GANHA NOVO CÂMBIO 
CVT E SE TORNA REFERÊNCIA EM 
ECONOMIA ENTRE OS HATCHES 
AUTOMÁTICOS

BMW GROUP É LÍDER PELO QUINTO 
ANO CONSECUTIVO DO SEGMENTO 
PREMIUM NA AMÉRICA LATINA
O BMW Group América Latina manteve a sua liderança de vendas no 
segmento premium na região em 2022. O Grupo na região entregou 
um total de 44.463 automóveis: dos quais a marca BMW conferiu 
37.726 unidades aos clientes; enquanto a marca MINI entregou 6.737 
unidades; mantendo assim uma participação de mercado na América 
Latina de 35,1% para a marca BMW e 6,3% para a MINI, de um total de 
mais de 107 mil unidades.

O Audi está envolvida na eletromobilidade: A partir de 2026, a marca 
lançará apenas modelos totalmente elétricos no mercado global e eliminará 
gradualmente a produção de veículos a combustão até 2033. Com base nessa 
decisão alinhada à estratégia corporativa global “Vorsprung 2023”, a Audi 
está preparando as suas fábricas globais para a produção de automóveis 
exclusivamente elétricos.

A Ford está modernizando a sua rede de 109 lojas no Brasil e em 2022 
praticamente dobrou o número de concessionárias inauguradas ou 
reformadas dentro do novo padrão global da marca, chamado Ford 
Signature. Ela tem agora 45 lojas operando com o novo formato de 
instalações e serviços, criado para oferecer aos clientes uma experiência 
diferenciada de comodidade, transparência e conforto.

AUDI APRESENTA PLANO PARA A 
PRODUÇÃO DO FUTURO

A empresa encerrou o ano com um total de 1.868.543 veículos 
eletrificados comercializados globalmente, resultado que apontou um 
crescimento de 152,5% em comparação ao ano anterior. Assim, a BYD já 
superou mais de 3,3 milhões de modelos eletrificados vendidos em todo 
o planeta. Do total de veículos comercializados ao longo do ano passado, 
foram 946.239 veículos híbridos e outros 911.140 modelos elétricos.

FORD AVANÇA NA RENOVAÇÃO 
DA REDE COM O PADRÃO GLOBAL 
SIGNATURE

BYD SUPERA MARCA DE 1,8 MILHÃO DE 
UNIDADES VENDIDAS GLOBALMENTE 
EM 2022 E CRESCE MAIS DE 150%
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Com a saída de uma CG 160 Fan da sua linha de montagem do Polo 
Industrial de Manaus (AM), a Honda comemora a produção de 8 milhões 
de motocicletas flex no Brasil. Desenvolvida em 2009 no Japão, com 
participação de engenheiros brasileiros, chamada de FlexOne, a nova 
tecnologia foi lançada no País com a CG 150 Titan Mix. Atualmente, está 
em oito modelos feitos no Amazonas, que representam cerca de 60% do 
que é fabricado pela Honda no ano.

HONDA ACUMULA PRODUÇÃO 
DE 8 MILHÕES DE MOTOS FLEX

A partir de janeiro, os consumidores encontrarão mais uma novidade na 
Rede de Concessionárias Triumph: a nova cor Meriden Blue/Tangerine 
(carenagem azul claro com detalhes em laranja). O novo tom é uma 
releitura de uma das cores mais icônicas dos modelos clássicos da 
Triumph. O modelo será vendido por R$ 56.490,00 e poderá ser adquirido 
no Plano Triumph Smart com uma entrada, 23 parcelas fixas de R$769,00 
e mais parcela residual.

BONNEVILLE T100 CHEGA COM 
NOVA COR INSPIRADA EM 
MODELOS TRADICIONAIS

Os serviços de entrega de comida, encomendas e a substituição do 
automóvel são dois dos motivos que levarão as vendas de motos a um 
patamar próximo a 1,5 milhão de unidades em 2023. A previsão é da 
Fenabrave, que reúne as associações de concessionárias. A entidade 
divulgou no começo do mês suas novas projeções de mercado. As 
motocicletas deverão fechar o novo ano com 1,48 milhão de unidades e 
alta de 9% na comparação com 2022.

PRODUÇÃO DE BIKES ELÉTRICAS 
AUMENTA NA CONTRAMÃO 
DOS MODELOS COMUNS
A produção de bikes elétricas registrou uma alta de 5,4% em 2022, com 
10.847 unidades fabricadas no polo industrial de Manaus, contra 10.294 
no ano anterior. O crescimento foi na contramão das bicicletas comuns, 
que registraram uma queda na produção de 20,1% no ano passado. 
Segundo o balanço da Abraciclo, associação que reúne os fabricantes 
do segmento, foram fabricadas 599.044 bikes comuns no ano passado, 
contra 749.320 em 2021.

PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS 
AUMENTA 18,2% EM 2022, DIZ 
ABRACICLO
A produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus – PIM chegou a 
1.413.222 unidades no ano de 2022, sendo 18,2% superior ao registrado no 
ano anterior (1.195.149 motocicletas). Em dezembro foram fabricadas 85.117 
motocicletas, 11,5% a mais do que o mesmo mês do ano passado (76.359 
unidades) e 34,1% menor em relação a novembro (129.216 motocicletas). Os 
dados foram divulgados neste mês pela Abraciclo.

VENDA DE MOTOS FECHARÁ 2023 
COM CRESCIMENTO DE QUASE 
DOIS DÍGITOS
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 Grupo Comolatti, referência nacional no aftermarket 
da indústria automotiva brasileira, formado pelas 
empresas BRAutoParts - Distribuidora de peças e 
acessórios: DASA, PELLEGRINO e CAR, acaba de 

anunciar o seu novo presidente, Conrado Comolatti Ruivo, 
atual vice-presidente. Ele assume o cargo no lugar do 

empresário e empreendedor Sergio Comolatti, que comandou 
o Grupo por três décadas.

A história do Grupo Comolatti começou em 1948, pelas 
mãos do imigrante italiano, Evaristo Comolatti. Hoje, o Grupo 
conta com 15 filiais, mais de 5 mil colaboradores e presença 

MERCADO

NOVA DIREÇÃO: CONRADO COMOLATTI 
RUIVO ASSUME A PRESIDÊNCIA DO 
GRUPO COMOLATTI
Referência nacional no aftermarket da indústria automotiva, o Grupo atua 
em diversas frentes, com presença em 21 Estados mais o Distrito Federal

Por: Silvio Rocha  |  Foto(s): Divulgação

O

Conrado Comolatti Ruivo (à esq.) sucede a 
Sergio Comolatti na presidência do Grupo Comolatti



13BALCÃO AUTOMOTIVO | 

em 21 Estados mais o Distrito Federal. No ano passado, o 
faturamento do Grupo foi de cerca de R$ 6,5 bilhões.

Com um portfólio de mais de 150 mil itens, o Grupo atua 
na distribuição de peças de reposição para veículos leves e 
pesados, além de oferecer soluções para motores, motopeças 
e acessórios, tendo os principais fabricantes como parceiros e 
centros de distribuição estrategicamente localizados no País.

Divisão – A BRAutoParts concentra os negócios na 
distribuição de autopeças e a marca própria na Authomix, 
sendo considerado o maior grupo de distribuidoras de 
autopeças e acessórios da América do Sul. Já a Distribuidora 
Automotiva abrange as marcas Sama, Laguna e Matrix; a 
Pellegrino; e a CAR Central, que concentra a Roles Autopeças 
e a RPR Motopeças. O Grupo também está presente nos 
canais digitais com a plataforma de e-commerce Autorama e 
sua própria subadquirência e fintech Pronto.

Rede associativa de autopeças, PitStop – Criada há 12 anos, 
hoje a Rede PitStop tem mais de 2.100 pontos de venda em 
todo o País e um marketplace. O objetivo da Rede PitStop 
é integrar fabricantes, distribuidores, lojas de autopeças, 
retíficas e oficinas através de uma Rede Associativista de 
varejos de autopeças; oferecendo conhecimento, informação, 
estrutura, produtos de primeira linha e uma série de vantagens 
e benefícios aos seus associados.

Concessionárias de veículos pesados – Também fazem 
parte do Grupo as concessionárias Tietê e Cofipe, que atuam 
no setor de venda e manutenção de veículos. A Cofipe é 
integrante da rede autorizada Iveco com 25 anos de história e 
unidades em São Paulo, Guarulhos e Santos. A Tietê Veículos 
é concessionária VW Caminhões, na capital paulista, com 30 
anos de tradição no mercado.

Outros negócios – No ramo imobiliário, a marca do Grupo 
Comolatti é a Bernina Desenvolvimento Imobiliário, que 
hoje gerencia os imóveis do Grupo, além de administrar, 
comercializar e desenvolver projetos para diversos perfis de 
empreendimentos imobiliários. Na área de entretenimento 
e alta gastronomia, o Grupo gerencia o restaurante Terraço 
Itália há 55 anos.

Instituto Comolatti – Fundado em 2022, o Instituto 
Comolatti é um projeto que inclui as diversas iniciativas de 
Responsabilidade Social do Grupo, principalmente na área de 
educação, com destaque para o projeto educacional focado 
no reforço estudantil, que já beneficiou dezenas de crianças, 
com idades entre 6 e 13 anos.

Conrado Comolatti Ruivo,
presidente do Grupo Comolatti

MERCADOGRUPO COMOLATTI
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O resultado deve se repetir neste ano. O resultado deve se repetir neste ano. 
Os desafios continuam sendo a falta de Os desafios continuam sendo a falta de 
mão de obra e a disponibilidade de peçasmão de obra e a disponibilidade de peças

ENVELHECIMENTO DA FROTA 
IMPULSIONA CRESCIMENTO 
DO SETOR

CAPA

Por: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação
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s oportunidades para o aftermarket 
automotivo são latentes, com 
o envelhecimento da frota, 
postergação da troca do veículo 

e aumento de demanda nas oficinas. 
Por outro lado, as incertezas políticas 
e econômicas do País apontam para 
um cenário de consumo retraído, neste 
primeiro momento, e de postergação de 
investimentos por parte dos empresários, 
ao mesmo tempo em que os que desejam 
ampliar seus negócios, esbarram na falta 
de mão de obra qualificada, o que não é 
uma novidade no setor.

Nesta matéria, em continuidade à 
nossa reportagem de capa de dezembro, 
executivos das principais entidades do 
Brasil, varejistas e proprietários de oficinas 
mecânicas comentam como foi o ano de 
2022 e as perspectivas para este ano.

LOGÍSTICA DIFERENCIADA

No ano passado, o maior investimento 
do Grupo Pelegrini, de Uberlândia (MG), 
especificamente no varejo, foi em 
logística, conforme conta o empresário 
João Pelegrini. “As maiores empresas 
do mundo são as que têm uma logística 
eficiente. Após dois anos de pandemia, 
em que tivemos que nos adaptar no online, 
ficou muito claro para nós que era preciso 
intensificar o foco nas nossas entregas; 
melhorar a qualidade de entrega e de 
todos os processos para que isso ocorra 
de maneira eficiente. Nós colocamos isso 
em prática e tivemos sucesso”.

O resultado foi um crescimento dentro 
do planejado, de cerca de 20%. “Fruto de 
uma gestão de estoque muito apurada com 
a equipe e a implementação da logística 
com mais assertividade, acompanhando a 
realidade de entrega ágil e rápida”, diz João, 
acrescentando que treinamento também 
faz toda a diferença.

“Desde 2021, em um dia da semana, nós 
temos um treinamento online para levar 
conhecimento, de maneira geral, para a 
nossa equipe”.

Assim como tantos outros empresários, 
não só do nosso setor, João também 
fala sobre a falta de mão de obra. “É 
preciso atualizar e qualificar os nossos 
profissionais. O nosso grande desafio 
no País é com mão de obra, manter o 
profissional está muito difícil, pois com a 
tecnologia, produtos e pessoas estão numa 
vitrine, com seus currículos atraindo novas 
oportunidades”.

Especificamente no setor de autopeças, 
ele vê como oportunidade o envelhecimento 
da frota. “Para nós que vendemos peças é 
uma oportunidade de negócios, porque 

CAPA

A

“Ninguém pode prever o que irá acontecer. 
Se tudo continuar correndo normalmente, 
com dinheiro no caixa dos menos favorecidos, 
eles vão arrumar seus carros, se o dinheiro 
for só para comer, o nosso mercado não vai 
melhorar tanto. Até as multinacionais já estão 
segurando investimentos devido às incertezas e 
se isso aumentará os impostos”. 

Roberto Rocha, da Rocha Auto Peças, com lojas em Campinas (SP) e região

CRESCIMENTO DO SETOR X ENVELHECIMENTO DA FROTA 

João Pelegrini, do Grupo 
Pelegrini, de Uberlândia (MG)

Roberto Rocha, da Rocha Auto 
Peças, de Campinas (SP) e região
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houve a falta de veículos novos para 
comprar, o carro valorizou mais e compensa 
investir no seu veículo. Houve melhora nos 
negócios, na demanda, e quem tem uma 
boa gestão se sobressaiu e cresceu”.

Para este ano, o empresário comenta que 
continuarão faltando peças no mercado, 
“as indústrias estão com muita carência de 
peças, reflexo da pandemia com a redução 
de produção. Até elas colocarem isso em 
dia, aliado ao envelhecimento da frota 
(demanda), levará um tempo”. Do ponto 
de vista político, diz ele, “a gente torce 
para que não tenham medidas eleitoreiras, 
medidas que tragam um incômodo para 
a população. É preciso estimular as 
pessoas a trabalharem, que é o que gira 
a economia. Os mais estudados, com um 
nível intelectual mais alto, têm um poder de 
ganho maior”.

FROTA ANTIGA RODANDO

Na visão de Roberto Rocha, da Rocha Auto 
Peças, com lojas em Campinas (SP) e região, 
neste ano o preço do carro novo continuará 
alto e a população manterá a frota antiga 
rodando. “A falta de veículos novos vem 
se arrastando desde 2021 e o aumento de 
preço criou uma oportunidade para nós, pois 
as pessoas deixaram de trocar de carro e 
passaram a fazer a manutenção. Em 2022, 
o nosso crescimento foi de 15% acima de 
2021. Algumas marcas tiveram um aumento 
de preço de 40% ou 50% e na média, estamos 
com um faturamento positivo”.

O empresário também tem percebido 
uma demanda de peças para veículos mais 
novos. “Muita gente saiu da concessionária 
ao vencer a garantia e veio para o nosso 
mercado, o que favoreceu a gente. Só 
que muitos procuram por peças de carros 
novos, antes era a partir de três anos, 
agora, com um ano e meio de uso, e 
temos que correr atrás para ter essa peça. 
A própria fabricante não tem todas para 
repor no mercado de reposição, muitos 
continuam com atrasos na produção para 
nos atender, nem o fabricante sabe quando 
entregarão as peças e nem garantem a data 
de importação delas”.

Além de ter que investir em peças novas 
para não perder o cliente, o que mais 
lhe preocupa é o número de novas lojas 
abertas. “Muita gente está abrindo mais 
lojas e faltarão ainda mais peças que 
estão indo para elas e que nem sempre 
são vendidas, é um estoque morto. O 
custo de abrir uma loja é alto e eu estou 
desconfiado de que daqui a pouco eles 
vão descobrir que isso é prejuízo, pois 
esse dinheiro parado não é remunerado. 
Na linha branca fizeram o contrário, só 
tem o showroom para mostrar as peças e 
a entrega é feita a partir do CD, onde está 
o melhor custo/benefício fiscal”, compara.

De antemão, Roberto diz que está 
reticente em fazer grandes investimentos 
além do que, falta mão de obra. Sobre 
as previsões para este ano, ele diz que 
elas ainda são uma incógnita. “Ninguém 
pode prever o que irá acontecer. Se tudo 
continuar correndo normalmente, com 
dinheiro no caixa dos menos favorecidos, 
eles vão arrumar seus carros, se o 
dinheiro for só para comer, o nosso 
mercado não vai melhorar tanto. Até 
as multinacionais já estão segurando 
investimentos devido às incertezas e se 
isso aumentará os impostos”.

FAZER O QUE É PRECISO

Diretor Executivo da Jocar, Moisés 
Sirvente, comenta que todos os anos 

trazem novos aprendizados para 
melhorar cada vez mais. “Há sempre as 
oportunidades e os desafios, e temos que 
estar atentos a isso. 2022 foi um ano bom 
e estamos sempre tentando melhorar, mas 
tem coisas que não temos controle, como 
o fornecimento de peças”.

Nesse quesito, ele diz que foca em 
aumentar o estoque, prevendo uma falta 
de entrega de peças. “Quando é preciso, 
procuramos fornecedores alternativos, 
mas às vezes não tem jeito e falta a peça. 
Dependendo da situação, a gente vê o que 
fará. Como sempre estamos colocando 
outras linhas, quando sai uma, entra outra, 
pois se não fizermos isso, o estoque vai 
diminuindo”.

No ano passado, eles abriram uma 
unidade em Santo Amaro, na zona Sul de 
São Paulo, hoje são 4 no total, e fizeram 
mudanças pontuais no e-commerce. A 
atualização do portfólio é constante e, no 
balanço de 2022, Moisés diz que o resultado 
foi melhor do que em 2021. Para este ano, 
ele diz que o negócio é tocar em frente.

“Independentemente do governo, a gente 
faz o que precisa ser feito. Não espero nada 
de ninguém. É tocar o negócio mesmo com 
os concorrentes e ver o eles estão fazendo 
para fazermos diferente. Tem que se 
reinventar, ver o que os clientes precisam 
e atendê-los da melhor forma possível”, 
afirma, citando o que os romanos diziam: 
“não é possível controlar a direção dos 
ventos, mas é possível reorientar as velas”.

CAPACAPA CRESCIMENTO DO SETOR X ENVELHECIMENTO DA FROTA 

Moisés Sirvente, 
diretor Executivo da Jocar, 
de São Paulo (SP) 

Thiago Arantes, 
CEO da ArsenalCar
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CRESCIMENTO DE DOIS 
DÍGITOS

Em São Paulo (SP), o CEO da ArsenalCar, 
Thiago Arantes, diz que 2022 foi 
relativamente bom. “Com o “pós-pandemia”, 
os carros voltaram a circular de forma 100% 
normalizada, a economia voltando aos 
poucos, e para nós em especial tivemos a 
oportunidade de retomar a importação com 
a normalização do frete marítimo”, garante.

Segundo ele, o principal desafio do 
ano para eles foi conseguir manter uma 
crescente de faturamento em um ano de 
eleição onde o cenário político impactou 
diretamente na economia e retração do 
mercado. “Mas, como isso já era previsto, 
diferentemente da pandemia, nós criamos 
estratégias comerciais para conseguirmos 
fechar o ano com a satisfação de ter 
alcançado nossa meta de crescimento. 

Fechamos com um crescimento de 20% em 
relação a 2021”.

Para este ano, Thiago comenta que 
a expectativa é das melhores, já que a 
pandemia os impactou muito no quesito 
importação. “O faturamento do e-commerce 
como um todo em 2022 já é 785% maior 
que antes da pandemia. Então, quando 
olhamos para um ano onde a importação 
estará normalizada e possivelmente 
uma estabilização do dólar junto a um 
exponencial aumento de e-consumidores, 
temos grandes expectativas para que seja 
um excelente ano”.

Ele aproveita para contar uma novidade. 
“Neste ano, nós lançamos uma nova 
plataforma de venda online para que todo 
o mercado de autoparts possa anunciar 
seus produtos nos marketplaces como 
o Mercado Livre, por exemplo, com uma 
alta exposição. Criamos uma máquina de 
vendas utilizando da grande relevância 
que a marca ArsenalCar tem no mercado. 
A nossa ideia é revolucionar o formato 
de vendas online do setor de autoparts. 
Para quem quiser acessar e conhecer a 
plataforma, ela está hospedada em https://
www.digigrow.com.br”, especifica.

OFICINAS
Termômetro do mercado

Fundador do Grupo Guia Norte, em 
São Paulo (SP), Alexandre Dias conta 

que no ano passado eles registraram 
um crescimento em torno de 13%. “Este 
resultado é por trabalharmos muito 
em cima da conveniência, em oferecer 
comodidade para os nossos clientes, por 
melhorias que fizemos e não por fatores 
externos”, explica, acrescentando que o 
que ele viu acontecer foram locadoras 
reformando os carros de sua frota, pela 
falta de veículos novos, e consumidores 
postergando a troca pelo novo por causa da 
alta taxa de juros. “Mas, de maneira geral, 
o envelhecimento da frota não impactou 
nos nossos negócios”, acrescenta.

Falta de peças não foi um problema 
para ele e quanto à questão de mão de 
obra, a sua opção foi formá-la. “Ao invés de 
contratar profissionais do mercado, eu estou 
formando garotos e garotas que não são da 
área. É praticamente impossível contratar 
pessoas prontas e quando isso acontece, 
elas não falam sua língua e vêm com vícios e 
manias. É muito difícil de remoldá-las e isso 
dá mais trabalho do que resultado. Mão de 
obra é o meu grande problema”.

Representante do Estado de São 
Paulo no Comitê Nacional da Bosch e 
representante da Continental, Alexandre 
mostra um termômetro animador. “Por eu 
ter informações internas de ambas, nada 
foi alterado no planejamento de 2022, elas 
continuaram falando em crescimento, e eu 
acho que o ano passado cumpriu até mais 
do que imaginávamos. Eu sou um porta-
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Alexandre Dias, do Grupo Guia 
Norte, de São Paulo (SP)

O seu Catálogo Automotivo 
personalizado em poucos minutos.
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voz de 182 oficinas perante a Bosch, e as 
informações que temos tanto da Bosch 
como da Continental é que os investimentos 
continuam no mesmo ritmo”.

Para este ano, ele analisa que se a taxa 
Selic subir em médio prazo, o consumidor 
continuará a postergar a troca do seu 
veículo. “O preço do carro subiu muito e 
dificilmente se compra um carro à vista. 
Para nós que trabalhamos com reparação 
isso é bom, pois o consumidor acaba 
consertando o seu usado”.

Como empreendedor nato, a dica dele é 
ficar atento às oportunidades. “O que não 
pode é ficar parado no tempo. Tem que ter o 
lado técnico ou ao seu lado um profissional 
técnico, que é o que eu tenho. Ele está 
sempre antenado em tudo o que acontece 
e vai vir uma onda do carro híbrido. Não 
acredito na onda do carro 100% elétrico, pois 
não temos infraestrutura para isso”, conclui.

CASA CHEIA

José Natal da Silva, da Mega Car Centro 
Técnico Automotivo, conta que no ano 
passado o que não faltou foi serviço e que 
o volume só não foi maior por falta de mão 
de obra. “2022 foi melhor do que o ano 
anterior, mas a nossa grande dificuldade 
continua sendo com mão de obra. Isso nos 
trouxe um certo desconforto em relação 
à produtividade da oficina, mas a clientela 
estava presente. Porém, ainda não atingimos 
o ticket médio do período pré-pandemia”.

Segundo Natal, a concorrência por mão 
de obra também se dá com as oficinas 
premium. “Elas estão captando a mão 
de obra das oficinas de bairro, que não 
conseguem acompanhá-las em termos de 
padrão, pois elas não conseguem colocar 
este valor agregado aos seus clientes e, às 
vezes, nem as concessionárias conseguem 
manter o padrão delas. Se você não 
acompanhar a evolução e pôr valor no seu 
negócio, você ficará para trás em todos os 
sentidos. É isso que está acontecendo com 
as oficinas de bairro”, lamenta.

Sobre falta de peças, ele diz que no ano 
passado o problema foi pontual, “alguns 
itens faltaram pontualmente, mas isso não 
chegou a ser um ponto de desiquilíbrio. 
Posso dizer que foi bem mais tranquilo do 
que no ano anterior”. Com a postergação da 
troca do veículo, a falta de veículos novos 
no mercado, o consumidor preferiu cuidar 
do seu carro.

“O momento econômico de pandemia fez 
com que as pessoas pensassem melhor em 
como gastar o seu dinheiro e deixá-lo mais 
reservado para emergências. Acho que este 
ano será na mesma pegada do que foi no 
ano passado”, prevê. Como termômetro, 
ele diz que na sua distribuidora, que tem o 
mesmo nome da oficina, somente no início 
deste ano, as vendas cresceram 35%. “Foi 
um crescimento orgânico e a nossa média 
diária de vendas foi a maior dos últimos 
anos, o que mostra que o mercado está 
aquecido”.

PROBLEMAS COM PEÇAS

Na Invest Auto, localizada em Balneário 
de Camboriú (SC), Roberto Turatti, o Billy, 
informa que no ano passado, o maior 
problema que tiveram foi com a qualidade 
das peças. “Nós sofremos muito com a 
falta de peças, principalmente de veículos 
importados. O que encontrávamos no 
mercado era de segunda linha, o que 
ocasionou um retrabalho. A nossa média 
de retrabalho é de 3% e, em 2022, esse 
percentual aumentou pela má qualidade 

das peças”.

Por ter sido um ano eleitoral e com Copa 
do Mundo, Billy conta que esses eventos 
também atrapalharam. “Esses dois fatores 
mais a falta de peças impactaram os 
nossos negócios. O próprio cliente fica mais 
retraído, por não saber o que irá acontecer e 
isso gera um efeito cascata”, comenta.

Assim como nos anos anteriores de troca 
de governo ou reeleição, pela experiência 
de quase três décadas adquirida com a 
Invest Auto, Billy diz que o cenário é sempre 
o mesmo. “Há sempre uma retração nos 
três ou quatro primeiros meses do ano, 
e este será um ano de incertezas. Os 
empresários vão investir menos e onde 
puderem cortar despesas, cortarão, e isso 
acaba movimentando o comércio de forma 
negativa. Eu vou reduzir despesas e há um 
bom tempo eu não trabalho com estoque, 
pela facilidade de logística que temos, em 
um ponto bom de trabalhar com vários 
fornecedores”.

METAS ATINGIDAS

Em Brusque (SC), Alessandro de Souza, 
o Kiko, da Tecnocar, conta que no ano 
passado, mês a mês eles atingiram as 
metas, exceto no mês de eleições. “Foi um 
ano bem melhor do que 2021. Pelo carro 
novo estar caro, isso ajudou bastante. O 
que notamos em conversas com clientes 
é que alguns tinham condições de trocar 
de carro, mas pela incerteza política no 
País, ninguém sabia o que iria acontecer, 
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José Natal da Silva, da Mega 
Car Centro Técnico Automotivo, de 
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Roberto Turatti, o Billy, 
da Invest Auto, localizada em 
Balneário de Camboriú (SC)
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optaram por não trocar e acabaram fazendo 
as revisões, as manutenções”.

Falta de peças também foi um problema 
para ele. “Principalmente as distribuidoras 
estão focadas nas curvas A, B e C, abaixo 
disso, já fica ruim de achar a peça. O que 
há hoje no mercado são muitas peças de 
má qualidade e às vezes é preciso deixar 
o carro na oficina um ou dois dias até 
encontrar uma de boa qualidade e isso vai 
desde filtros e pastilhas até outros itens”.

Para este ano, Kiko diz que o momento é 
de resguardo. “O ano começou muito bom 
para nós, sempre janeiro é um mês bom 
de movimento na oficina. Eu tenho vontade 
de ampliar a oficina ou ir para um lugar 
maior e contratar mais gente, mas devido 
à incerteza política que está instalada no 
País, eu vou ficar como estou. Aguardar o 
que irá acontecer daqui em diante”, afirma.

ENTIDADES
Exportar mão de obra

Presidente do SSA-Ce e Sincopeças 
Brasil, Ranieri Leitão, informa que apesar 
de ter sido desafiador, o ano de 2022 foi 
de crescimento para o setor. “No início 
de 2022, não sabíamos como iriam se 
comportar os negócios, mas graças a Deus, 
o setor cresceu muito e superou a casa dos 
dois dígitos. Claro que a inflação e a falta 
de peças nos prejudicaram um pouco, mas 
o balanço do ano foi ótimo, principalmente 
para os empresários da reparação 
automotiva”.

Para este ano, Ranieri diz que é preciso 
ter os pés no chão pelo momento em 
que o Brasil está passando. “Temos que 
esperar como irá se comportar a taxa de 
juros. Eu acredito que teremos um ano bem 
promissor, porém, com mais desafios do 
que tivemos em 2022. Tudo dependerá de 
como a política irá se comportar, o que é 
muito importante para os nossos negócios. 
E com o envelhecimento da frota e as 
pessoas cuidando mais dos seus carros, 
tudo isso contribui para a gente ter mais 
sucesso nos nossos negócios”.

Com o objetivo de formar mão de obra 
para o setor foi criado o Instituto Autop, 
sediado em Fortaleza (CE) com cursos 
presenciais e a distância. “Ele tem um 
único objetivo, que é formar pessoas 
para o nosso mercado. Ele será um 
divisor de águas e, se Deus quiser, um dia 
“exportaremos” trabalhadores para todo o 
nosso País. Nós temos que contribuir com 
o nosso setor em nível nacional, esse é um 

desejo muito grande que eu tenho, não só 
como Sincopeças Brasil, mas também pela 
Câmara Automotiva Nacional”.

Outra iniciativa que Ranieri espera que 
seja colocada em prática é a Inspeção 
Técnica Veicular no Brasil. “Este é o grande 
legado que nós queremos deixar para o 
Brasil, com a união do setor que aconteceu 
na Autop, com a Carta de Fortaleza. Mas, 
para isso, é preciso formar mão de obra 
para atender a demanda”, conclui.

INICIATIVAS

No setor de reparação automotiva, 
Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP 
e Sindirepa Brasil, informa que 2022 foi 
um ano de recuperação pós-pandemia, 
em média, com um aumento de 20% das 
passagens nas oficinas. “Isso é uma média, 
sem considerar 2020 e 2021, que foram 
bem atípicos por causa da pandemia. 
Existe o fator de envelhecimento da frota 
que gera mais manutenção. Veículos com 
mais idade geram manutenção por causa 
do desgaste natural das peças”.

Ele acrescenta que “a evolução 
do envelhecimento da frota oferece 
oportunidades para a reposição, como 
sempre aconteceu ao longo do tempo. Com 
idade média da frota acima de 10 anos, as 
perspectivas são positivas para este ano, 
assim como foi em 2022. O mercado segue 
em crescimento sustentável e gera negócio 
para todos os canais da cadeia produtiva”.

De acordo com ele, “o setor de reparação 
de veículos está preparado para atender 
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“Há sempre uma retração nos três ou quatro primeiros meses do ano, e este 
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a demanda. Os fabricantes, por exemplo, 
buscam atualizar o portfólio com novos 
itens para garantir o suprimento do 
mercado diante de tanta diversificação 
de modelos e versões de veículos. O 
mercado de reposição sempre avançou 
nesse sentido”.

Em relação às peças, Fiola comenta 
que no começo da pandemia, houve falta 
de peças de forma mais consistente, 
principalmente as que são relacionadas 
à área externa do veículo, como lataria, 
faróis, lanternas, retrovisores, entre outras. 
“No caso das peças mecânicas, como a 
reposição é eficiente e a distribuição tem 
capilaridade boa é possível estar com os 
estoques supridos.

Agora, como as montadoras já voltaram 
com a produção as peças externas também 
já voltaram à normalidade”, acrescenta.

Entre os desafios do setor, ele pontua 
os relacionados às áreas de gestão, 
capacitação profissional e informações 
técnicas para diagnóstico de veículos. 
“O Sindirepa-SP tem atuado para levar 
soluções voltadas a estas questões, 
visando o desenvolvimento do setor ante as 
mudanças geradas pelo avanço de novas 
tecnologias nos veículos que tornam a 
reparação cada vez mais técnica. Há várias 
ações e parcerias em andamento com o 
Sebrae para treinamentos, assim como 
com o Sicoob para oferecer aos associados 

uma política comercial diferenciada”.

Junto com outras entidades do 
setor, Fiola conta que o Sindirepa Brasil 
continuará à frente da mobilização para 
que o movimento Right to Repair e Right to 
Conect seja uma realidade no Brasil, como 
já acontece em outros países para que o 
consumidor tenha o direito aos dados e 
informações de seu veículo. “Ele não pode 
ser obrigado a realizar a manutenção ou 
reparação exclusivamente na rede de 
concessionárias das montadoras”, ressalta. 
O lançamento oficial dessa ação no Brasil 
ocorreu durante a Autop, em agosto de 
2022, quando foi lançada a Carta de 
Fortaleza.

Além do Sindirepa Brasil, Andap, 
Sincopeças Brasil e Conarem estão unidos 
nesse propósito. Foram estabelecidos 
os pilares que envolvem representação 
institucional, desenvolvimento técnico e 
tecnológico, da sustentabilidade (econômica, 
social e ambiental), das pessoas, e o fomento 
dos negócios; a criação da Universidade do 
Aftermarket (UniAfter).

“A ideia é que seja uma associação 
educacional sem fins lucrativos para o 
desenvolvimento de ações de formação 
e capacitação de mão de obra para o 
mercado de reposição automotiva de 
forma ampla, em consonância com o pilar 
fundamental da associação que são as 
pessoas; como ponto de irradiação dos 

conceitos, das premissas e das pautas 
conjuntas e integradas”, finaliza.

COMÉRCIO VAREJISTA

Heber Carvalho, presidente do 
Sincopeças-SP, diz que o mercado varejista 
manteve em 2022 um crescimento nas 
vendas de peças automotivas, muito 
por conta da falta de veículos novos. “O 
comércio varejista, apesar da falta de 
alguns componentes, manteve evolução 
acentuada nos seus resultados. Em termos 
percentuais, em média, no ano 2022, girou 
em torno de 10%”.

Segundo ele, “o comércio varejista de 
autopeças é sempre encantador, pois 
mesmo com a falta peças, produtos e 
veículos, nosso mercado se mantém 
aquecido. Aí estão as oportunidades. E os 
desafios serão sempre tentar entender o 
nosso mercado e, agora com o e-commerce, 
as tendências estão cada vez maiores. É 
sempre um novo aprendizado”.

E com o envelhecimento da frota, ele 
só tende a crescer. “A manutenção e a 
procura de peças está cada vez mais forte, 
principalmente no e-commerce. Ou seja, as 
empresas estão conectadas com possíveis 
clientes que, fisicamente, jamais estariam 
presentes em suas lojas”, explica.

Para finalizar, Heber diz que o 
Sincopeças-SP procura estar próximo 
aos varejistas, levando aos empresários 
informações, cursos, treinamentos, além de 
entender o mercado para mantê-los sempre 
bem informados. “Nossa entidade sempre 
procurou se antecipar aos desafios do nosso 
mercado, passando segurança para aquelas 
empresas que estão adequadas à evolução 
dos tempos. As empresas precisam saber 
que, quanto mais organizadas estiverem, 
mais preparadas em todos os sentidos, 
financeiro, fiscal, internet, programas de 
computador, e-commerce, enfim, adquirem 
novos aprendizados que são benéficos para 
si e para todo o mercado”.

CAPACAPA CRESCIMENTO DO SETOR X ENVELHECIMENTO DA FROTA 

Antonio Fiola, presidente do 
Sindirepa-SP e Sindirepa Nacional

Ranieri Leitão, presidente do 
SSA-Ce e Sincopeças Brasil  
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APURAÇÃO DO NOVO IVA

Presidente do Sicap, Alcides Acerbi Neto, 
conta que “2022 foi o ano de recuperação do 
faturamento com base no período anterior 
ao da pandemia, em 2019. E com relação 
a 2021, o crescimento do canal distribuidor 
foi de 18%. Os desafios ainda foram em 
relação ao abastecimento de peças para a 
reposição e as incertezas políticas. Já as 
oportunidades continuaram as mesmas, 
sem nenhum fato relevante”.

Ainda que o envelhecimento da frota seja 
um impulsionador para o setor, ele pondera 
que isso dependerá da economia do País. “A 
consequência do envelhecimento da frota é 
o aumento da demanda por manutenção 
e troca de peças. Porém, dependemos de 
que a economia do País esteja em sua 

normalidade, com o dinheiro circulando 
pela sociedade como um todo”.

Alcides enfatiza que o setor está 
preparado para atender a demanda. 
“Praticamente com a normalização 
do abastecimento dos estoques dos 
distribuidores, o fornecimento de peças 
para a manutenção da frota está garantido” 
e acrescenta que o impacto imediato da 
falta de componentes para as montadoras 
é a diminuição da produção de veículos.

“A redução nas vendas dos veículos 
novos contribui para o envelhecimento da 
frota e, consequentemente, o aumento da 
demanda por manutenção. Isso, como 
já mencionado anteriormente, acaba por 
favorecer o mercado de reposição de 
autopeças. Os componentes eletrônicos 
são os maiores responsáveis pela redução 

da produção de veículos, mas eles afetam 
muito pouco o aftermarket e as oficinas 
independentes. O que não podemos 
esquecer é que a normalização da produção 
e venda de veículos novos é primordial para 
o crescimento da nossa frota”, afirma.

Entre as ações do Sicap, ele conta que já 
começaram este ano tentando frear a sede 
do governo por arrecadação, aumento de 
impostos e por “desreforma” trabalhista e 
que estão articulando para que o Estado de 
São Paulo saia do regime de Substituição 
Tributária (ICMS-ST). “Enquanto isso, já 
estamos trabalhando na apuração do novo 
IVA para que diminua ou tenha o menor 
aumento possível”.

Ele acrescenta que neste ano, por conta 
do novo governo, eles terão um trabalho 
mais difícil pela frente representando e 
negociando as Convenções Coletivas de 
Trabalho (CCT). E que em prol do setor, 
estão apoiando e contribuindo de forma 
mais intensa ao Aliança Aftermarket 
Automotivo Brasil, “que também defende 
o movimento Right to Repair em nível 
mundial, luta pela segurança das pessoas 
através da Inspeção Técnica Veicular, além 
de outras pautas importantes para o nosso 
setor. Estas são algumas das ações que 
fazemos em prol do setor”, conclui.

CAPACAPA CRESCIMENTO DO SETOR X ENVELHECIMENTO DA FROTA 

Heber Carvalho, presidente do 
Sincopeças-SP

Alcides Acerbi Neto, 
presidente do Sicap 
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as palavras de Fernanda Giacon, gerente 
Sênior de Comunicação, Excelência 
Comercial, Clientes e Estratégia 

da ZF América do Sul, a companhia está 
transformando o mercado de reposição com 
uma organização verdadeiramente centrada no 
cliente, com uma estratégia que eles chamam 
de: à prova do futuro.

“Com essa nova geração do aftermarket e 
nossas inovações, digitalizações e soluções 
desenvolvidas para todos os segmentos, 
estamos cada vez mais próximos do mercado, 
atendendo suas necessidades. Além disso, 
trabalhamos no empoderamento das oficinas, 
através de nossos programas e do mais amplo 
portfólio de produtos”, afirma.

ZF, DE OLHOS NO PRESENTE E NO FUTURO 
PARA CONTINUAR A TRANSFORMAR O 
AFTERMARKET

Indústria

N

Com uma média de mil novos produtos lançados por ano para as 
linhas leve e pesada, ações não faltam para o mercado de reposição

Fernanda Giacon, gerente 
Sênior de Comunicação, Excelência 
Comercial, Clientes e Estratégia da 
ZF América do Sul

Por: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

Centro de Distribuição (CD) da ZF Aftermarket, localizado em Itu (SP)
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PORTFÓLIO

Em média, a ZF tem lançado, anualmente, mil novos produtos 
para ampliar a cobertura para a frota de veículos leves e 
pesados do País, além dos setores agrícola, construção, de 
embarcações e até mesmo de trens, por meio das marcas ZF, 
LEMFÖRDER, SACHS, TRW e WABCO.

Fernanda conta que com a integração à WABCO, eles 
aumentaram mais ainda o portfólio de produtos e serviços. 
“São cerca de 20 linhas de produtos voltados à área de 
reposição do setor de veículos comerciais no Brasil e uma 
ampla rede de serviços. Todas elas estão presentes no 
e-commerce, por meio de lojas oficiais no Mercado Livre e 
outros marketplaces”, especifica.

Ela acrescenta que a ZF tem três pilares de Excelência: excelência 
do cliente, comercial e operacional. “Isso se traduz em satisfação 
de nossos clientes, comunicação, soluções digitais e suporte 
aos seus negócios, incluindo mecânicos e frotistas”.

PARA A CADEIA DE REPOSIÇÃO

Entre ações de fidelização e relacionamento com a cadeia 
de reposição, estão os programas de treinamento voltados a 
mecânicos e vendedores de autopeças, como o Amigo Bom 
de Peça e Amigo Bom de Venda, respectivamente. “Juntos, os 
dois programas já emitiram cerca de 200 mil certificados para 
aproximadamente 40 mil profissionais no Brasil”, informa.

Outro exemplo é a Oficinas ZF [pro]Tech. “Uma plataforma 
que nasceu com o propósito de ser um gerador de negócios, 
de estreitar ainda mais o suporte e relacionamento com os 
donos de oficinas mecânicas de todo o Brasil, além de ser uma 
plataforma on-line para o consumidor final, na qual é possível 
fazer busca por geolocalização de mais de 10.000 oficinas em 
todo o Brasil, com sistema de avaliação pelos usuários”.

Destaque também para o Amiguinhos ZF, “que veio para 
revolucionar não apenas os negócios, mas vidas. Esta é nossa 
iniciativa voltada para conscientização de uma mobilidade 
segura, sustentável e responsável, com ensinamentos sobre 
cidadania. O foco é no público infantil, mas com impacto em 
todas as idades. Conta com resultados expressivos, de mais 
de 150.000 pessoas alcançadas nas redes sociais e milhares 
de acessos no site”.

REFERÊNCIA MUNDIAL

Nos processos de digitalização, a ZF se tornou uma referência 
global. “Para nós, conveniência também é uma palavra-chave. 
Como exemplo, podemos citar o nosso centro de distribuição 

Indústria
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Indústria

em Itu (SP), cujos processos de digitalização são referência em 
todo o mundo. Recentemente, incluímos QR Code nas etiquetas 
das embalagens da linha de embreagem SACHS. Com isso, 
o cliente pode acessar rapidamente todas as informações 
que precisa sobre o produto, como certificado de garantia, 
instruções de montagem, vídeos informativos, pesquisa de 
satisfação, entre outros”.

Ela finaliza dizendo que a estratégia deles de longo prazo e 
ações lhes permitem ser o parceiro ideal para toda a cadeia 
de reposição. “Estamos orgulhosos de nossas conquistas, 
mas com os olhos no presente e no futuro para continuar a 
transformar o aftermarket”.

FROTA MUNDIAL

Carlos Delich, presidente ZF América do Sul, comenta que a 
recessão global resultou em uma diminuição significativa na 

produção de veículos em 2022. Em números, a produção global 
de veículos leves foi de 81,4 milhões de unidades, resultado 
7% inferior a 2021. Para este ano, a previsão é de 79,9 milhões 
de unidades. No segmento de pesados foram produzidas 
2,9 milhões de unidades em 2022, 16% menos que em 2021. 
Porém, para este ano, a previsão é que este número chegue a 
3,2 milhões de unidades.

Um cenário desafiador e que se mantém, conforme analisa 
Carlos. “Há uma recessão esperada na Europa e um crescimento 
mais lento em outras regiões, além de aumento de taxa de juros 
e de tensões políticas globais. A guerra entre Rússia e Ucrânia 
continua e há falta de semicondutores em nível mundial”. Entre 
os pontos de inflexão que afetam a indústria automotiva, ele 
cita o início da saída de carros de passeio a combustão nos 
mercados até 2035.

Indústria

“Para nós, conveniência também é uma palavra-chave. Como exemplo, podemos citar 
o nosso centro de distribuição em Itu (SP), cujos processos de digitalização são referência 
em todo o mundo. Recentemente, incluímos QR Code nas etiquetas das embalagens 
da linha de embreagem SACHS. Com isso, o cliente pode acessar rapidamente todas 
as informações que precisa sobre o produto, como certificado de garantia, instruções 
de montagem, vídeos informativos, pesquisa de satisfação, entre outros”. 

Fernanda Giacon, gerente Sênior de Comunicação, Excelência Comercial, Clientes, Estratégia da ZF América do Sul

“Há uma recessão esperada na Europa e um 
crescimento mais lento em outras regiões, além 
de aumento de taxa de juros e de tensões políticas 
globais. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua e 
há falta de semicondutores em nível mundial”.
 

Carlos Delich, presidente ZF América do Sul
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Diretor de novos negócios da Linx

por: Renato  Lass*

ARTIGO

o longo de décadas, o setor automotivo foi criando 
tendências baseadas em diferenciais, como desempenho, 
potência e design. Mais recentemente, os cada vez 
mais rígidos padrões ambientais e de segurança 

também entraram nessa pauta. Por fim, começamos a falar com 
frequência nas transformações que serão trazidas pelas novas 
tendências seculares, aquelas de longo prazo, compostas pelos 
ACES: autonomous (autônomo), connected (conectado), electric 
(elétrico), shared (compartilhado). 2023 tem tudo para ser um ano 
de consolidação dessas diretrizes no mercado brasileiro.

Até pouco tempo atrás, os carros realmente populares reinavam 
no Brasil. Hoje, estamos vivenciando um momento de elitização do 
carro zero. Diferenciais como um interior tecnológico e com painel 
digital, por exemplo, influenciam na compra de um automóvel nos 

anos 2020. Os veículos estão ficando cada vez mais sofisticados, e 
o consumidor busca justamente aqueles hiperconectados, ou seja, 
repletos de aplicativos digitais, que possam conectar o veículo com 
seu smartphone ou tablet.

É claro que a realidade econômica do Brasil não é a mesma 
da Europa, Estados Unidos e China, mas já podemos observar 
mudanças significativas. Quando falamos em veículos 100% 
autônomos, por exemplo, ainda é uma realidade distante em termos 
de escala para o mercado nacional, até pela dificuldade de leitura 
de placas e sinais de trânsito. Contudo, cada vez mais sistemas de 
segurança embarcados nos chamados veículos semiautônomos 
geram oportunidades na reparação e reposição, na medida em 
que aumenta a complexidade dos modelos. Fabricantes, como 
Volkswagen e Honda, já trazem de série, mesmo em carros na faixa 

O FUTURO DO SETOR AUTOMOTIVO 
É AUTÔNOMO, CONECTADO, 
ELÉTRICO E COMPARTILHADO. 
VOCÊ ESTÁ PREPARADO?

Tendências
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intermediária de preço, o controle de velocidade adaptativo, que 
reduz a velocidade quando necessário, e retoma quando possível, 
oferecendo mais conforto e segurança aos passageiros.

A conectividade é outra aposta forte das montadoras instaladas 
no Brasil. A ideia é manter um vínculo mais próximo com o cliente, 
inclusive ampliando a retenção na rede de concessionárias por 
meio de ofertas exclusivas de serviços e de maior conveniência 
para os usuários das tecnologias de conexão do veículo com a 
montadora e as concessionárias. Também começam a aparecer 
novos modelos de negócios no aftermarket, aproveitando esse 
movimento. Seguradoras e empresas que oferecem planos de 
manutenção regulares a veículos, por exemplo, já estão ofertando 
equipamentos que conectam o automóvel por meio da porta OBD-
II, visando obter dados de utilização e do comportamento do 
veículo para aumentar a assertividade da sua oferta de serviços.

Já a eletrificação da frota brasileira, que começou um tanto 
quanto atrasada, avança mais rapidamente nos últimos anos. 
Novas montadoras estão chegando ao Brasil com ampla oferta 
de veículos elétricos, como a chinesa Great Wall Motors (GWM), 
enquanto as que já estão aqui estabelecidas buscam aumentar 
as ofertas no seu portfólio, como a Caoa Chery e a Toyota. Os 

primeiros veículos híbridos lançados no mercado brasileiro já 
estão chegando na rede de reparação e reposição independente. 
Modelos como o Toyota Prius já estão com idade suficiente para 
sair da garantia e ser atendidos em redes, o que gera a necessidade 
de investimento em capacitação técnica e novos equipamentos 
para lidar com essas tecnologias avançadas.

O futuro do Brasil provavelmente não será 100% elétrico, mas, 
sim, híbrido, aproveitando a matriz energética baseada no etanol, 
que continua trazendo desafios na manutenção de veículos a 
combustão, com um componente a mais, que é lidar também com 
motores elétricos que compõem o sistema híbrido. Esse é um 
cenário bem favorável para a reposição e a reparação independente, 
que temem o carro 100% elétrico, pois demanda muito menos 
manutenção e com uma complexidade bastante distinta.

Por fim, quando falamos em carros compartilhados (shared), 
notamos a ampliação de novos modelos de utilização do veículo. 
Estamos falando aqui da assinatura de carros em longo prazo, 
que traz também novos desafios para a rede de reparação e 
reposição, além do aluguel, formato que cresceu com serviços 
de transporte, como a Uber. Acordos com locadoras podem gerar 
novas oportunidades de negócio por meio de contratos que dão 
uma boa previsibilidade de fluxo de passagens nas oficinas ou 
vendas de autopeças.

Em maior ou menor grau, as ACES vão dominar o futuro 
do mercado automotivo. Cabe a nós entender as melhores 
possibilidades e nos adaptar rapidamente às tendências para 
chegar mais longe.

Tendências

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

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

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

“O futuro do Brasil provavelmente não será 100% elétrico, 
mas, sim, híbrido, aproveitando a matriz energética 
baseada no etanol, que continua trazendo desafios 
na manutenção de veículos a combustão, com um 
componente a mais, que é lidar também com motores 
elétricos que compõem o sistema híbrido...”

Renato Lass, diretor de novos negócios da Linx

O FUTURO É AUTÔNOMO, CONECTADO, 
ELÉTRICO E COMPARTILHADO



32 | BALCÃO AUTOMOTIVO

Em autopeças, as atualizações precisam ser constantes, os 
vendedores almejam treinamentos e cursos, principalmente 
pela variedade cada vez maior de itens e de aplicações em 

diferentes modelos de veículos. Um cenário que era diferente do 
passado e que cada vez mais tem exigido mais conhecimento por 

parte dos vendedores. Neste ano, eles já começam a todo o vapor 
em busca de mais aperfeiçoamento.

“Acredito que a maior dificuldade no setor de autopeças seja a constante 
transformação nessa área, a todo momento temos que buscar 
atualizações para não ficarmos para trás, e sempre com os olhos bem 

# 20       JAN / 2023Suplemento Especial

VENDEDORES ALMEJAM 
MAIS TREINAMENTOS
O grande volume de marcas e modelos de veículos tem exigido mais 
conhecimento técnico, que nem sempre o mercado oferece

Texto: Karin Fuchs  Foto(s): Divulgação
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abertos para o concorrente”, afirma Renata Grasson, 
gerente de Vendas da Rey Maco Cham.

Para este ano, os planos dela são continuar em 
busca de conhecimento e se aprimorar ainda 
mais em cursos que vem participando. “Eu 
quero ter um crescimento profissional maior e 
de tudo que irá agregar de forma positiva para 
o meu conhecimento. Almejo para este ano um 
crescimento ainda maior na área em que atuo, que 
é a de gestão de pessoas”.

Ela acrescenta que busca se destacar ainda mais dentro da empresa. 
“Eu tenho prazer de trabalhar aqui há 25 anos, onde tenho a paixão 
de ensinar, de mostrar que todos são capazes, mostrar que posso 
ser o espelho de alguém, uma referência positiva, é isso que busco 
na minha vida profissional”.

Renata conta que atualmente, a principal demanda dos vendedores 
é conquistar conhecimento na área. “A maioria das pessoas que 
vai em busca de um emprego nessa área, nunca trabalhou nesse 
ramo e quer fazer parte da equipe para obter uma nova experiência 
profissional”, explica.

Sobre formação, ela defende que o mercado de trabalho deveria 
oferecer cursos gratuitos não somente de vendas, mais também 
de tecnologia. “Depois da pandemia que sofremos, muitas pessoas 
tiveram que se reinventar, dessa forma o uso da tecnologia ficou 
muito maior, então seria ótimo se o mercado de trabalho investisse 
em cursos profissionalizantes como esse”, afirma.

Em relação às vendas, Renata diz que as expectativas para este ano 
são as melhores. “Já que as pessoas estão deixando de comprar 
carros novos, elas acabam comprando carros 
usados ou até mesmo arrumando o seu, o que 
beneficia o nosso ramo de autopeças”.

Mais conhecimento

Assim como Renata, o vendedor na Braskape, Fábio 
Alves da Silva, também tem como planos para 
este ano buscar cada vez mais conhecimentos, 
principalmente na área mecânica. “Pois, hoje 
em dia, o vendedor que demonstra maior 
conhecimento não só do produto que vende, mas 
que entende também de sua forma de aplicação e 
funcionamento, tende cada vez mais a se destacar 

no ramo! O meu principal objetivo neste ano é 
conquistar novos clientes e fortalecer ainda mais a 
parceria com os clientes que já tenho”.

Ele lamenta que o mercado não investe tanto 
em capacitação. “Antigamente era comum ter 
muitos tipos de palestras e cursos técnicos, mas 
hoje em dia estão cada vez mais raras iniciativas 
iguais a essas. As coisas estão evoluindo muito 
rapidamente, acredito que o mercado deveria 

investir mais em capacitação de pessoas para atenderem melhor a 
demanda, principalmente da frota mais nova”.

Fábio acrescenta que hoje o que mais dificulta a sua profissão é a 
falta de informação. “Com o grande número de carros, marcas e 
modelos, o que mais dificulta é a falta de divulgação e informativos 
sobre lançamentos disponíveis para compra, além da falta de peças 
de reposição para a linha mais nova de veículos”.

Para este ano, as suas expectativas para o mercado de reposição 
são ótimas. “Tendo em vista que os preços de carros novos estão 
um absurdo, a tendência é que mais carros antigos rodem e façam 
suas manutenções preventivas e corretivas, aquecendo ainda mais 
o nosso mercado!”.

Expectativa com treinamentos

Na Auto Peças Zagonel, a expectativa do vendedor Alessandro 
Braun é com o retorno dos treinamentos presenciais suspensos 
no período da pandemia. “Nós tínhamos muitos cursos e palestras 
de fabricantes aqui no auditório da loja, que deram uma boa 
parada por causa da pandemia. Esses treinamentos nos ajudam 
muito para nos atualizarmos sobre as novidades e lançamentos. 

É o momento de esclarecermos dúvidas, pois 
geralmente esses treinamentos são realizados por 
palestrantes técnicos”.

Para este ano, o objetivo profissional dele é 
adquirir mais conhecimento técnico e aprimorar a 
relação com os clientes, principalmente das novas 
gerações. “A nova leva de mecânicos que está 
chegando tem um jeito diferente de tratar e de fazer 
um orçamento, a gente sempre tenta se adequar 
a este novo nicho de mercado. Eu também tenho 
colegas mais novos e aprendo bastante com eles, 
em como lidar com as pessoas”.

Renata Grasson, 
gerente de Vendas da Rey Maco Cham

Alessandro Braun, 
da Auto Peças Zagonel
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E a sua experiência de 16 anos em autopeças 
conta muito. “Vale demais o relacionamento que 
eu tenho com os clientes. Eles aceitam a minha 
opinião e gostam que a gente seja bem sincero. 
Até deixo de perder uma venda quando sei que 
determinada peça não funcionará bem no seu 
carro, mas com isso, eu ganho a confiança deles. A 
opinião dos mecânicos para mim também é muito 
importante para conhecer mais sobre uma peça, 
um componente”.

Alessandro também diz que não apenas a grande 
quantidade de itens no mercado é uma dificuldade 
para os vendedores, como também a aplicação. 
“Nós temos uma grande variedade de carros e 
a parte técnica está exigindo cada vez mais da 
gente. Antes, um mesmo item servia em vários 
modelos de marcas, hoje não é mais assim, e nem 
sempre é possível identificar pela foto qual é a 
peça correta”.

Segundo ele, esta variedade é o que mais complica 
para vender e fazer um orçamento correto. “Às 
vezes, o fornecedor nos envia um item com uma 
aplicação bem generalizada. Por isso, eu gosto 
quando o cliente vem de carro, o que facilita 
bastante, em ver como funciona e está instalada a 
peça. Fica mais palpável para vender, para dar uma 
ideia certa para o cliente”.

Para ele, o que mais tem assustado é a quantidade 
de veículos novos precisando de troca de peças, 
ainda mais com pouca quilometragem. “Isso está 
acontecendo até com carros tops de linha, cada 
vez mais, fazendo a manutenção mais cedo. 
O pessoal sempre comentou bastante sobre a 
fragilidade dos carros novos, mas a gente se 
assusta bastante ao ver que o valor deles está 
cada vez mais alto e parece que a qualidade 
de peças não acompanhou. Nós temos muitos 
pedidos de peças para carros novos”.

Acesso à informação

Em Canoas (RS), o vendedor da Gringo Autopeças, 
Ernani Luiz Lussani, adianta que neste ano ele quer 
participar de mais cursos online. “O que eu mais 
sinto falta são de cursos de técnicas de venda, de 
informática e de informações técnicas de peças. 
Acredito que deveria haver mais treinamentos 
para o nosso setor, principalmente online. Para 
os vendedores nos dias de hoje, o mais difícil é 
buscar a informação rapidamente”, pontua. Para 
este ano, o seu objetivo é aumentar as vendas “e a 
modernização da loja”, conclui.

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

Fábio Alves da Silva, 
vendedor da Braskape

Ernani Luiz Lussani,
 vendedor da Gringo Autopeças
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Mais informações, consulte nossa equipe de vendas: 
comercial@jornalbalcaoautomotivo.com.br

PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO

• 29,5 mil visitas/mês

Um portal completo, com notícias 
atualizadas todos os dias

ENVIO DE E-MAIL MARKETING
• Mailing atualizado e segmentado 
• Ótima taxa de abertura

FALE COM 

50 mil 
CADASTROS

AÇÕES NAS REDES SOCIAIS 

32 mil seguidores 
em nossas plataformas sociais  
20 mil no Facebook e 12 mil no Instagram

POTENCIALIZE SUAS AÇÕES
INVISTA EM NOSSAS MÍDIAS DIGITAIS
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• Impulsionamento incluso por 
 30 dias pós-live
• Conteúdo exclusivo 
• Tempo estimado de Live - 1 hora 

LIVES PATROCINADAS

média de 
6 MIL

views por live*

Nossa publicação eletrônica

REVISTA DIGITAL BALCÃO AUTOMOTIVO 

Disparo para mais de 50 mil 
cadastros do mercado

M A I S  D E

925 MIL
PESSOAS
ALCANÇADAS
em nossas Lives
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Na edição de dezembro/2022, foi publicado o artigo de número 
cinquenta, importante marco em minha trajetória de colunista do 

Balcão Automotivo.

Para essa primeira edição de 2023, ao imaginar um tema para o artigo 
de número 51, uma boa ideia de repente surgiu. Abordaremos o tema 
criatividade e inovação.

Criatividade consiste na aplicação de engenhosidade e imaginação 
para proporcionar uma nova ideia, uma diferente abordagem ou uma 
nova solução para um problema.

Inovar é criar algo novo, é introduzir novidades, renovar, recriar. A 
inovação é sempre tida como sinônimo de implantação de melhorias ou 
aprimoramento de melhorias em algo já existente.

Inovação requer criatividade. Um programa de ideias bem 
desenvolvido pode gerar bons frutos às organizações e contribuir com 
a melhoria do clima organizacional. A sensação de pertencimento que 
causa nos colaboradores, proporciona bem-estar emocional e contribui 
para o alcance dos objetivos.

O estímulo ao surgimento de novas ideias, através das pessoas, é 
a base para a mudança construtiva, dessa forma, os gestores devem 
permitir maior interação e desenvolver a aceitação da mudança junto 
à equipe.

Todo ser humano é criativo por natureza. Quando criança, vivemos 

o auge da criatividade. Com o avançar da idade, as regras e condutas 
sociais podam a criatividade. Pessoas criativas possuem a mente 
aberta, originalidade, alegria no trabalho, curiosidade, persistência, 
comprometimento e foco, entretanto, normas e procedimentos, regras 
e processos, acabam por colocar certos limites à criatividade nas 
organizações, porém, com habilidade, gestores e colaboradores podem 
colocar ideias criativas em prática.

Há algumas décadas, as organizações mecanísticas exigiam um 
comportamento burocrático, repetitivo e reprodutivo das pessoas. 
Atualmente, as organizações orgânicas estão impondo um novo padrão 
de comportamento de seus colaboradores: um comportamento criativo 
e inovador. As pessoas deixaram de ser apenas um recurso produtivo 
ou mero agente passivo da administração para se tornar agente ativo 
e proativo do negócio, contribuindo de forma significativa para um 
ambiente positivo.

Distinção entre o marketing reativo, proativo e criativo:

1. Marketing reativo: descobre uma necessidade declarada e a supre;

2. Marketing proativo: tenta prever quais necessidades os clientes 
poderão ter futuramente;

3. Marketing criativo: descobre e produz soluções não solicitadas 
pelos clientes, mas às quais estes respondem com entusiasmo.

Como forma de incentivar a criatividade organizacional, os gestores 

UMA BOA IDEIA

ARTIGO

Comportamento por: Valtermário Rodrigues*
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devem encorajar novas ideias, desenvolver a aceitação da mudança; 
permitir maior interação; definir objetivos claros, dando liberdade para 
alcançá-los e oferecer reconhecimento.

Impondo barreiras à inovação: Isolamento da administração de topo; 
ênfase nos objetivos de curto prazo; tornar a criatividade um processo 
burocrático; desencorajar as surpresas e as diferenças ligadas à 
inovação; dar força às regras, à rotina, aos procedimentos e a eficiência, 
frustrando a criatividade e a inovação.

Imagine a seguinte situação: Entusiasmado com uma ideia para 
solucionar entrave em um dos processos de sua área de atuação, o 
jovem colaborador recebeu um “balde de água fria” do seu gestor ao 
tentar apresentar seu projeto.

Disse o gestor: “Estou com muitas demandas a resolver e sem tempo 
para ouvi-lo no momento, inclusive, vou precisar do seu apoio em um 
outro setor. Quando você retornar ao setor daqui 30 dias conversaremos 
sobre seu projeto. De todo, deixe-o comigo, sobrando um tempo dou 
uma olhada. Espero que o custo de implantação não seja elevado e já 
adianto que o programa de recompensas voltado para a criatividade e 
inovação está suspenso por tempo indeterminado.

Dias depois, ao ler o projeto, o gestor achou bastante interessante, 
fez pequenas modificações e deu andamento na implantação como se 
fosse de sua autoria”.

A criatividade está diretamente ligada à felicidade. Segundo o 
psicólogo e estudioso norte-americano Mihaly Csikszentmihalyi, 
existem traços facilitadores no processo criativo, quais sejam: a 
predisposição genética (talento); a curiosidade e o acesso ao domínio 
(fontes de informações).

Com base nas descobertas da Psicologia Positiva, sorrir, brincar, não 
fazer nada…são tão importantes para a criatividade quanto estudar, 
trabalhar, etc.

Ao perguntar a uma pessoa a qual considero criativa e que demonstra 
sempre estar de bem com a vida, sobre a relação entre a criatividade 
e o estilo de vida, obtive como resposta. “Gosto de contemplar a 
natureza; o verde; o mar em seu vai e vem das ondas; o canto dos 
pássaros; adoro animais; valorizo o sono e os momentos de silêncio 
e reflexões; gosto de ouvir uma boa música; priorizo o cuidado com 
o corpo e a mente, enfim, acredito que o estilo de vida contribua de 
forma significativa para aflorar a criatividade”.

O psicólogo Sikszentmihalyi propõe, ainda, dez dimensões da 
complexidade humana que estariam associadas à criatividade, dentre 
elas: a tranquilidade, a curiosidade, o espirito brincalhão, a imaginação 
e fantasia e o equilíbrio do corpo e mente.

As empresas aprendem através das pessoas e valorizam os 
colaboradores que descartam seus velhos modos de pensar; 
comunicam-se abertamente sem temer críticas ou punições; pensam 
o ambiente como parte de um sistema de relações; possuem visão 
compartilhada daquilo que pretendem criar; valorizam a aprendizagem 
e a troca experiências e conhecimentos com os componentes do time. 
Valorizam, portanto, as pessoas criativas.

Desejo que seu ano de 2023, caro leitor, seja marcado pelo surgimento 
de ideias criativas e inovadoras.

*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”

ComportamentoUMA BOA IDEIA
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A edição limitada traz histórias do cotidiano dos vendedores de 
autopeças e pode ser solicitada gratuitamente

39BALCÃO AUTOMOTIVO | 

FERAS DA VENDA NAKATA, 
AGORA, EM GIBI

Em uma edição limitada, a Nakata desenvolveu um gibi, 
uma série com 20 histórias divulgadas nas redes sociais do 
Feras da Venda Nakata, onde três vendedores de autopeças, 
o Bira, Zeca e Novato passam por diversas situações durante 
a venda para seus clientes. “O resultado de engajamento nas 
redes foi tão positivo que resolvemos estender a experiência 
digital para o físico e produzimos o gibi. É uma edição limitada, 
mas os cartoons no perfil do Instagram Feras da Venda, vamos 
retomar este ano”, afirma Daniela Mitsueda, coordenadora de 
Comunicação da Nakata.

Os cartoons foram criados pelo artista Moa. “As histórias 
sempre trazem situações em que o vendedor apresenta 
soluções aos mecânicos, garantindo o relacionamento de 
confiança que é construído por meio de parceria. São situações 
de atendimento ao cliente, vendas de componentes e dicas 
técnicas, tudo para que o mecânico tenha a melhor solução 
tanto na compra do produto, como no serviço realizado”, 
explica Daniela.

CASES

Uma dessas histórias, conta Daniela, é com os vendedores 
Novato e Zeca. “O Novato passa por uma situação delicada 
na venda de um pivô do Palio, uma aplicação que geralmente 
há muita confusão de códigos e o Zeca explica a importância 
da experiência do vendedor para indicar a peça certa”. Outro 
caso aborda as diferentes formas que os clientes pedem as 
peças, como a barra tensora, conhecida pelo mecânico como 
morceguinho, e o Novato mais uma vez dá uma bola fora no 
atendimento. 

AÇÕES 

A série de histórias faz parte do conjunto de ações da 
Nakata para o desenvolvimento de conteúdo exclusivo aos 
profissionais de vendas, disponíveis no Instagram e em outros 
canais digitais, como Podcasts Feras da Venda no Spotify e no 
SoundCloud, blog com dicas sobre produtos, argumentos de 
vendas e atendimento e o EAD “Consultor de Vendas Nakata”.

“O Consultor de Vendas Nakata tem dois módulos: o 
primeiro é técnico sobre o Sistema de Suspensão e Direção e o 
módulo dois trata de técnicas de vendas, ambos já estão no ar. 
Este ano, iremos ampliar o treinamento técnico com o Sistema 
de Transmissão. O curso é gratuito com direito a certificado. 
O acesso pode ser feito através do site www.nakata.com.br/
treinamento”, antecipa Daniela.

GARANTA O SEU 

O gibi tem edição limitada e a distribuição é gratuita. Para 
solicitá-lo, os vendedores devem preencher o formulário: 
https://landingpage.nakata.com.br/gibi-zeca

Por: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

Daniela Mitsueda, 
coordenadora de 

Comunicação da Nakata

Marketing
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Balcão dos

Pesados
& Comerciais

NOVO 
FIAT 

SCUDO

TEXTO: RICARDO PANESSA, ESPECIAL PARA O BALCÃO AUTOMOTIVO | 
FOTO(S): DIVULGAÇÃO

Versatilidade 
de utilitário e 
conforto de 
automóvel
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Versatilidade é o ponto-forte do novo 
Scudo, o utilitário que a Fiat lançou 

no final de junho de 2022 e que já teve 
quase 600 unidades vendidas, até outubro. 
O sucesso comercial do modelo, que se 
avizinha, mais do que se justifica. Embora 
seja um clone de seus irmãos do Grupo 
Stellantis, Peugeot Jumpy e Citroën Expert, 
o Scudo caiu como uma luva para os clientes 
que precisam de um veículo leve, ágil e 
eficiente, não tão compacto quanto o furgão 
Fiorino (com 3,3 m3 de capacidade de carga) 
e nem tão grande quanto o Ducato (com 8 
a 15 m3), que já fazem parte do portfólio de 
veículos comerciais da Fiat. O Scudo mede 
5,3m de comprimento, 1,94m de altura, 
tem capacidade volumétrica de carga de 
6,1 m³, transporta objetos de até 2,8m de 
comprimento e 1,5 tonelada de peso, além 
de poder ser conduzido por motoristas com 
CNH Categoria B.

Líder de mercado no segmento de 
veículos comerciais com a picape Strada, 
com o Scudo a Fiat comprova mais uma 
vez que manja muito de utilitários e quer 
ampliar participação. “Nosso objetivo agora 
é atingir 100% de cobertura do mercado de 
furgões”, afirmou Herlander Zola, vice-
presidente sênior da Fiat na América do Sul 
por ocasião do lançamento. O modelo está à 
venda em três versões –Cargo, Multiuso e 
elétrica– com preços a partir de R$ 194 mil e 

um amplo leque de aplicações. Montado no 
Uruguai sobre a mesma plataforma e com 
as mesmas dimensões do Jumpy e Expert, 
o novo furgão da Fiat oferece ótimos custos 
operacionais para atender as mais diversas 
aplicações de transporte urbano, mas vai 
muito além, com inúmeras possibilidades 
de transformações e customizações, 
capazes de satisfazer as exigências tanto 
dos trabalhadores independentes como dos 
gestores de frotas.

Customizações dedicadas - Versatilidade é 
a palavra-chave do Scudo. Desde o conceito 
de furgão multiuso, até o desempenho 
e conforto de um veículo de passeio, o 
modelo se adequa a cada tipo de uso, como 
uma prática calça jeans veste um motorista. 
Comprovamos essas características rodando 
dez dias com um Scudo Cargo, customizado 
para transporte de hortifrutigranjeiros.

Tendo como principal diferencial em 
relação as outras versões, a unidade 
customizada para o transporte de frutas 
e legumes é equipada com um poderoso 
sistema de refrigeração na área de carga, 
independente da cabine. Com piso plano, 
porta lateral direita corrediça e portas 
traseiras com ângulo de abertura de 
180 graus, todas dotadas de sistema de 
travamento mesmo quando o veículo está 
estacionado em subidas ou descidas, o 

“Nosso objetivo 
agora é atingir 
100% de cobertura 
do mercado de 
furgões”, afirmou 
Herlander Zola, 
vice-presidente sênior 
da Fiat na América 
do Sul 

Versatilidade é a 
palavra-chave do Scudo. 
Desde o conceito de 
furgão multiuso, até o 
desempenho e conforto 
de um veículo de passeio, 
o modelo se adequa a 
cada tipo de uso, como 
uma prática calça jeans 
veste um motorista. 
Comprovamos essas 
características rodando 
dez dias com um Scudo 
Cargo, customizado 
para transporte de 
hortifrutigranjeiros
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Scudo facilita e otimiza o trabalho de 
carregar e descarregar.

Sem áreas envidraçadas, o amplo 
espaço da área de carga mantém os 
produtos protegidos da luz e calor, 
tornando o modelo excelente opção para 
serviços como o transporte de produtos 
perecíveis de last mile (transporte 
em que a mercadoria sai do centro de 
distribuição para o destino final) e uso 
por transportadoras e microempresários. 
Devidamente customizado, pode atender 
ainda como ambulância, pet shop móvel, 
oficina móvel, posto de serviço sobre 
rodas, loja e muito mais.

Automóvel de carga - Depois de conduzir 
diariamente o Scudo durante dez dias 
num percurso misto de estrada e cidade 
com trânsito intenso, o modelo deixou 
as melhores impressões. Rodamos 
quase sempre sem carga, é verdade, 
mas o conforto para o motorista e dois 
passageiros, a ergonomia da cabine e, 
principalmente, o desempenho, tanto 
na estrada quanto na cidade, foram 
surpreendentemente positivos.

O Fiat Scudo é construído sobre a 
plataforma EMP2, a mais flexível da 
Stellantis. Ela é segura, modular e muito 
eficiente, perfeita para um veículo de 
carga, mas que também proporciona 
o conforto e a segurança de um carro 
de passeio. Com ótima dirigibilidade, 
o modelo vem equipado com o motor 
1.5l turbo diesel, que estreia em um 
Fiat. O propulsor tem 120 cv e torque 
de 300 Nm. Além de ser um motor 
com intercooler, ou seja, com maior 
capacidade de resfriamento, ele também 
é um propulsor de alto desempenho, 
que apresenta mais tecnologia, mais 
performance e menos consumo.

O câmbio manual de seis velocidades, 
com alavanca curta instalada no painel, 
tem engates macios e precisos. Com 
tanque de combustível de 69 litros a 
autonomia média anunciada pela Fiat 
é de 800 km e, na média geral durante 
os dez dias de percurso misto, alcançou 
surpreendente marca de 13,1 km\l. De 

acordo com a legislação vigente, conta 
com tanquinho para AdBlue® (mistura 
de água e uréia – equivalente ao Arla 32) 
para tratar os gases de exaustão e reduzir 
a emissão de poluentes.

O modelo conta ainda com a função 
start/stop que contribui para a redução 
do consumo do combustível e traz menos 
ruído. Para completar, o Fiat Scudo é 
equipado com suspensão independente 
nas quatro rodas, que filtra bem as 
imperfeições da pista, ponto importante 
no transporte de produtos frágeis, como 
frutas e legumes.

De carga, mas confortável - Com um 
uso profissional diário de oito ou mais 
horas, o bem-estar dentro do veículo é 
fundamental para quem o dirige. Assim, o 
Scudo traz um excelente nível de conforto 
e oferece uma experiência sem estresse 
no trabalho pelo uso de várias soluções, 
como piloto automático, posição de 
condução elevada, ajustes do banco, cinto 
e volante, assentos projetados para maior 
conforto, além de isolamento acústico.

O modelo conta com bom espaço e 
ergonomia planejada a bordo, além de 
acabamento e materiais superiores que 
não são comuns em veículos de trabalho, 
sendo planejado para gerar o máximo de 
produtividade mantendo a qualidade de 
vida. Traz ainda um item fundamental 
para quem trabalha com o veículo: o 
alerta de fadiga. Um aviso no painel é 
dado caso o motorista esteja rodando 
há mais de duas horas de condução com 
velocidade de 65 quilômetros por hora e 
sem pausa.

O painel do Fiat Scudo é moderno, 
com alavanca do câmbio incorporada a 
ele e controles bem posicionados para 
fácil alcance pelo motorista. O quadro de 
instrumentos digital de 3,5” conta com 
computador de bordo. Para completar, 
diversos porta-objetos são espalhados 
pela cabine em locais estratégicos, como 
abaixo do banco dos passageiros. Ao todo, 
são quase 42 litros de capacidade.

FIAT SCUDO
EM NÚMEROS

- Capacidade volumétrica de 
carga de 6,1 m³

- Transporta objetos de até 2,8m 
de comprimento e 1,5 tonelada 
de peso

- Pode ser conduzido por 
motoristas com CNH Categoria B



43BALCÃO AUTOMOTIVO | 

A Ford Transit teve um excelente desempenho em seu primeiro ano 
completo de vendas no Brasil, terminando 2022 com o maior crescimento 
de participação no segmento de vans. Na versão Minibus de passageiros, 
chegou a 24,4% das vendas em dezembro e fechou o ano com 13,3%. A 
Transit Furgão, lançada em abril, também evoluiu rápido e conquistou 
uma participação de mais de 27% em dezembro, que lhe deu a vice-
liderança da categoria.

FORD TRANSIT É A LINHA DE VANS QUE 
MAIS CRESCEU EM 2022

RAPHAEL ABBATE, 
PILOTO PATROCINADO 
ZM, MUDA DE EQUIPE

Filho de motorista de caminhão, Paulo Otero 
conhece como o veículo certo e o motorista 
capacitado podem favorecer o custo operacional. 
É por isso que, em sua aquisição recente, o diretor 
geral da GSM Transportes elegeu o Constellation 
25.460 para sua frota. “Nossa decisão se baseou 
na maior durabilidade da cabine Constellation 
somada ao trem de força calibrado para a 
operação rodoviária, com alta eficiência no motor 
e na transmissão”, explica.

Com a renovação do patrocínio para a 
temporada 2023, a ZM agora terá sua 
marca junto ao piloto Raphael Abbate, 
terceiro colocado da Copa Truck em 
2022, na equipe ASG Mercedes-Benz. 
“Estou muito feliz em anunciar minha 
entrada na equipe ASG Mercedes-Benz 
para a temporada 2023 na Copa Truck! 
No ano passado tive grande sucesso e, 
agora, meu objetivo é me estabelecer 
na categoria da classe principal da 
Copa Truck”, comenta o piloto.

VW CONSTELLATION CONQUISTA CLIENTE POR 
ECONOMIA E ROBUSTEZA Volvo fechou 2022 com uma posição de grande 

destaque no mercado brasileiro de caminhões. 
A marca manteve a liderança no segmento de 
pesados, com 18.747 unidades emplacadas e 29% 
de market share. O modelo Volvo FH 540cv foi 
novamente o caminhão mais vendido do País, entre 
todas as categorias, com 8.317 veículos, segundo 
levantamento da Fenabrave. Outro destaque foi o 
semipesado Volvo VM 270.

A Fras-le reuniu várias transportadoras de todo o 
País para apresentar soluções que estão disponíveis 
para caminhões e ônibus. A empresa reúne um hub 
de inovação para a criação de novos produtos, 
visando questões ambientais, com aplicação de 
materiais, mais leves e sustentáveis, como é o caso 
da Fras-le Smart Composites para peças feitas a 
partir de compósitos até 60% mais leves, com maior 
liberdade de design e ganhos de resistência.

Texto: Redação | Foto(s): Divulgação

FRAS-LE APRESENTA TENDÊNCIAS 
E NOVAS TECNOLOGIAS PARA 
FROTISTAS

VOLVO LIDERA MAIS UMA 
VEZ EM PESADOS E FH É O 
CAMINHÃO MAIS VENDIDO DO 
BRASIL NOVAMENTE
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O CENÁRIO DEVE SE REPETIR NESTE ANO E OS EMPLACAMENTOS 
DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES FICARÃO ESTAGNADOS, 
CONFORME A PRIMEIRA PREVISÃO DA FENABRAVE DESTE ANO

NÚMEROS DO SETOR

VENDA DE VEÍCULOS FECHA 2022 
EM ALTA, IMPULSIONADA PELO 
SEGMENTO DE MOTOS

ano começou com muitas incertezas no cenário político 
e econômico. Com a entrada do novo governo, ainda 
é cedo para fazer projeções, mas assim como já é feito 

em edições anteriores, os números apresentados pela Fenabrave 
têm como base estatística de mercado a sensibilidade dos seus 
52 associados e da análise do seu time técnico. Para este ano, a 
entidade prevê um crescimento de 3,3%, com um total de 3.664.829 
unidades emplacadas.

Começando pelos resultados de 2022, o setor somou 3.496.838 
veículos comercializados, um crescimento de 4,88% quando 
comparado a 2021. A alta foi puxada pelo segmento de motos, 
que cresceu 17,7%, somando 1.362.120 unidades. Os números 
foram apresentados por Marcelo Franciulli, diretor Executivo da 
Fenabrave, durante a coletiva de imprensa no começo de janeiro 
deste ano.

O

Por: Silvio Rocha | Foto(s): Divulgação
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“No acumulado do ano (em relação a 
2021), o segmento de autos e comerciais 
leves ficou praticamente no zero a zero, 
com uma queda de 0,85%, totalizando 
1.957.699 unidades. Caminhões tiveram 
uma queda de 2,12% com 124.584 veículos 
comercializados. O segmento de ônibus 
cresceu 23,42% (21.860 unidades), um 
resultado nominalmente expressivo, mas 
os volumes ainda são baixos. Implementos 
rodoviários apresentaram uma queda de 7,98% (83.185 unidades) 
e o segmento de motos cresceu 17,7%, com 1.362.129 unidades 
emplacadas. Esse foi o segmento que puxou o crescimento do 
setor”, afirmou.

Automóveis – Também no balanço do resultado de 2022, o 
número de automóveis emplacados teve um ligeiro crescimento 
em relação ao ano anterior, de 1,22%, com 1.576.960 unidades 
emplacadas. Comparando os meses de dezembro com novembro, 
a alta foi de 3,4%, com um total de 164.169 automóveis 
comercializados.

Projeções – Como dito anteriormente, 
a Fenabrave projeta para este ano um 
crescimento de 3,3%, com um total de 
3.664.829 unidades emplacadas. Quem 
apresentou os números por segmento 
foi José Maurício Andreta Jr., presidente 
da entidade. “Pela nossa projeção, 
autos e comerciais leves farão o mesmo 

número do ano passado (1.957.706 unidades 
comercializadas) e caminhões também 

repetirão os resultados de 2022 (124.584 unidades)”.

Para ônibus, a previsão é de um crescimento de 5%, impulsionado 
pelo aumento das passagens aéreas, o que deve aumentar o 
tráfego de turismo rodoviário, como aconteceu no último trimestre 
de 2022. Para implementos rodoviários há uma queda prevista de 
10%, enquanto o segmento de motos deve crescer 9%, totalizando 
1.484.720 unidades comercializadas.

“Nós prevemos para este ano um crescimento de 3,3% para o 
setor, carregado mais por motocicletas. Esse é o número que 
acreditamos ser possível neste momento, mas vamos aguardar 

NÚMEROS DO SETOR

      Nós prevemos para este ano um crescimento de 3,3% 
para o setor, carregado mais por motocicletas. Esse é o 
número que acreditamos ser possível neste momento, mas 
vamos aguardar e avaliar, de acordo com as condições 
mundiais e a situação do governo e de como ele é aceito. Eu 
tenho a esperança de que o governo mais adiante poderá 
dar um viés mais positivo, mas neste momento, o nosso viés 
é mais conservador”

José Maurício Andreta Jr., presidente da Fenabrave

José Maurício Andreta Jr., 
presidente da Fenabrave
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e avaliar, de acordo com as condições mundiais e a situação do 
governo e de como ele é aceito. Eu tenho a esperança de que o 
governo mais adiante poderá dar um viés mais positivo, mas neste 
momento, o nosso viés é mais conservador”, posicionou Andreta Jr.

Cenário – Tereza Fernandes, consultora econômica da 
Fenabrave, apresentou números do cenário global e local, e falou 
que em função da mudança de governo, a Fenabrave trabalha hoje 
com um cenário que eles chamam de intermediário, nem otimista 
e nem pessimista.

“Haverá alguns gastos fiscais, principalmente neste primeiro 
ano, para recompor tudo o que seria necessário em termos de 
despesas, como por exemplo, com educação e saúde, e que devem 
começar a ser amortecidas em 2024. Em um primeiro momento, 
nós não acreditamos em grandes reformas e em grandes ajustes 
na economia em termos de mudanças estruturais, mas temos 
expectativa com a reforma tributária”, especificou.

ANFAVEA
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea) divulgou no início do mês o balanço do setor automotivo 
em 2022, com números positivos de produção e exportação, e de 
estabilidade nas vendas. “Depois de um primeiro quadrimestre 
muito difícil em função da falta de semicondutores, o setor 
acelerou o ritmo e conseguiu atender parte da demanda reprimida 
nos mercados interno e externo”, afirmou o presidente Márcio de 
Lima Leite.

Produção - Com as 191,5 mil unidades que deixaram as linhas 
de montagem em dezembro, o ano fechou com 2,37 milhões de 
unidades, alta de 5,4% sobre 2021 – acima dos 4% que a Anfavea 
previa. Para este ano, a expectativa é de um aumento de 2,2% na 
produção de autoveículos, com 2,42 milhões de unidades. Espera-se 
alta de 4,2% para automóveis e comerciais leves e queda de 20,4% 
para caminhões e ônibus. O segmento de pesados será impactado 
pela mudança da regra de emissões para o Proconve P8.

Mercado interno - Dezembro foi o mês de maior volume de 

vendas no ano, com 216,9 mil unidades licenciadas. O acumulado 
chegou a 2,104 milhões de unidades, apenas 0,7% abaixo do 
acumulado de 2021. Automóveis e ônibus tiveram melhor 
desempenho que no ano anterior, mas caminhões e comerciais 
leves puxaram para baixo o resultado geral. Para 2023, a entidade 
projeta vendas de 2,17 milhões de autoveículos, uma alta de 3% 
sobre 2021. Os leves deverão ter elevação de 4,1%, ante queda de 
11,1% dos veículos pesados.

Exportações - Este foi o indicador mais positivo da indústria 
automotiva em 2022. A Anfavea já projetava uma alta de 22%, 
mas os 480,9 mil autoveículos exportados no ano representaram 
um crescimento de 27,8% sobre 2021. Em valores, as exportações 
tiveram alta de 37,6%, por conta do envio mais significativo de 
veículos com maior valor agregado, como SUVs, caminhões e 
ônibus. Para 2022, a expectativa é de queda de 2,9% puxada pela 
Argentina. A entidade estima exportação total de 467 mil unidades.

Expectativas – O presidente da Anfavea enfatizou que 
o Brasil tem uma série de lições de casa a serem feitas para 
que o mercado deixe de andar de lado como nos últimos anos. 
“A questão do crédito é o tema mais urgente a ser atacado. 
Precisamos de juros mais baixos para atrair mais compradores 
para os veículos novos, sobretudo os modelos de entrada. Além 
disso, temas como a reindustrialização e a descarbonização nos 
impõem desafios e oportunidades”, destacou Márcio de Lima 
Leite, entre outros fatores.

Márcio de Lima Leite, 
presidente da Anfavea
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VAREJO EM DIA

ATLANTA AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS 
INAUGURA SEXTA LOJA 

Na manhã de 20/01, aconteceu 
a inauguração da Unidade 
Tiquatira da Atlanta Autopeças 
e Acessórios, a 6ª filial do 
tradicional varejo. A unidade 
ampla e confortável está 
localizada na Av. Amador Bueno 
da Veiga 3.682, na Penha, Zona 
Leste da Capital Paulista, em 
área de 5.000 mil m2, com estacionamento exclusivo para 200 veículos. À ocasião, 
representantes das marcas fornecedoras da loja promoveram uma série de ações 
aos visitantes do novo estabelecimento. 

Fechando nossas visitas em 2022, na segunda-feira, 19/12, estivemos com o Rodrigo 
Rodrigues, da Auto Peças Rodrigues, da Zona Sul da Capital Paulista, conhecendo 
as dependências da loja e oficina. Levamos pra ele uma singela recordação, que foi 
o anúncio do Dia do Balconista em que eles foram destaque, e fomos presenteados 
com o livro do fundador da empresa, Osmildo Rodrigues da Silveira.

BALCÃO AUTOMOTIVO VISITA AUTO 
PEÇAS RODRIGUES

Na noite de 17/01, o SINCOPEÇAS-SP inaugurou em sua sede a série de 
eventos para 2023 com a palestra “Preparando sua Empresa para o Digital”, 
apresentada pelo professor Douglas Marangoni. Este evento foi fruto em 
parceria que o SINCOPEÇAS firmou com o SEBRAE – Escritório Regional Capital 
Centro, para levar às lojas de autopeças um programa de aperfeiçoamento e 
profissionalização, batizado de PROGRAMA LOJA LEGAL.

O Balcão Automotivo presta 
homenagem aos amigos 
Ricardo e Rogério Carnevale, 
demais familiares e a toda 
equipe por conta do falecimento 
do fundador da Josecar 
Autopeças, José Angelo 
Carnevale, acontecida em 
31/12. “Grande exemplo de 
dedicação, perseverança e 
visão empreendedora. Deixa um 
legado para muitos profissionais 
do setor de autopeças!”, diz a 
mensagem da empresa.

FAMILIARES E AMIGOS SE DESPEDEM 
DE JOSÉ ANGELO CARNEVALE

EM PARCERIA COM O SEBRAE, 
SINCOPEÇAS-SP PROMOVE EVENTO 
PARA LOJISTAS
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Rodrigo (ao centro) recebe Edio Nelson e Silvio Rocha, do Balcão Automotivo




