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TIRAGEM: 10 MIL IMPRESSOS E
50 MIL CADASTROS DIGITAIS

Caro amigo, nesse nosso encontro mensal, 
trazemos como reportagem de capa que, 
pelo relatório do Sindipeças, em 2021, a frota 
circulante no País era de aproximadamente 
46,6 milhões de unidades, a grande maioria, 
38,2 milhões, automóveis, e a participação dos 
importados foi de 14,2%. Incluindo motos, a 
frota circulante supera a marca de 59,4 milhões 
de unidades.

Da frota total, 18,3% têm idade média acima 
de 16 anos (8,5 milhões de unidades), 57,4% 
ou 26,8 milhões, entre 6 e 15 anos, e 24,2%, até 
5 anos ou cerca de 11,3 milhões de veículos. 
A constatação do estudo é que a idade média, 
de 10 anos e 3 meses, vem aumentando 
desde 2014. Em quase uma década, de 2013 
a 2021, o envelhecimento elevou-se em 1 ano 
e 10 meses.

Como tem dito o presidente do Sindirepa-
SP e Sindirepa Nacional, Antonio Fiola, “este é 
um grande momento para o setor de reposição 
automotiva. A nossa frota está próxima a uma 
idade média de 17 anos e vai haver aumento 
de demanda para todos”. Confira nesta matéria 
como varejistas pelo País se preparam para 
atender a demanda.

Em franco crescimento, produção de 
autoveículos bate recorde no mês de agosto. 
É que bom que se diga que isso acontece pela 
primeira vez desde a pandemia, a Anfavea 
não fala em paralisação de fábricas. A grande 
notícia foi dada em 9 de setembro, quando a 
entidade realizou a sua coletiva de imprensa 
mensal, mostrando números animadores da 
indústria automobilística.

Um assunto deveras interessante trazemos 
no Vendedor Automotivo: Senso de dono, você 
tem? Se não tem, ele pode ser desenvolvido. Nas 
palavras de Pollyana Guimarães, idealizadora 
da Evoluzi, qualquer pessoa pode desenvolver 
o senso de dono, especialmente no sentido de 
ter agilidade e rapidez no processo de tomada 
de decisão.

No Conexão Anfavea, realizado em 14 
de setembro, foi divulgada pesquisa inédita 
sobre o setor de caminhões, desenvolvida pela 
SAE Brasil, KPMG e AutoData. As entrevistas 
contemplaram representantes da indústria 
e clientes, abordando desde o interesse de 
compra de um modelo 0 km até a disposição 
de aderir a planos de assinatura.

O estudo foi apresentado por Ricardo 
Bacellar, da SAE Brasil. Com relação à adoção 
de tecnologias de propulsão mais limpas, a 
maioria defendeu a necessidade da existência 
de programas de incentivos do governo para 
quem quiser investir em veículos do gênero. Do 
total ouvido, 65,6% concordaram plenamente 
com essa premissa e 26,9% concordaram 
parcialmente.

E, por fim, todos os detalhes e os desafios 
da Copa Truck, nas etapas de Londrina (PR) e 
de São Paulo (SP), foram comentados pelos 
pilotos Paulo Salustiano e Débora Rodrigues, 
e José Augusto Dias (Jô), diretor Comercial 
da Odapel Distribuidora de Autopeças, na 
segunda edição do Balcão Automotivo em Alta 
Velocidade.

Até mais!

ENVELHECIMENTO DA FROTA FAZ VAREJISTAS DE 
AUTOPEÇAS SE MOVIMENTAREM POR TODAS AS REGIÕES 
DO BRASIL
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CONTINENTAL PNEUS APRESENTA 
NOVO DIRETOR DE VENDAS DE PNEUS 
DE PASSEIO
A Continental, fabricante de pneus de tecnologia alemã, anuncia Fabian 
Cordova como diretor de vendas de pneus de passeio para a região do 
Mercosul. Ele sucede a Luiz Gomes, que assumiu a posição de diretor de 
Vendas de pneus de passeio e carga para a região Andina, abrangendo os 
mercados do Equador, Colômbia, Peru, Chile, Venezuela e Bolívia. Fabian 
Cordova ingressou na Continental Pneus em 1994.

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

A Marelli Cofap Aftermarket possui forte presença no mercado de exportação. Os produtos das marcas Cofap e Magneti Marelli podem ser 
encontrados em mais de 30 países, sendo todos da América Latina, Estados Unidos e da Europa. Além de ofertas mais competitivas, um forte 
programa de desenvolvimento de produtos está em andamento para tornar o portfólio da empresa ainda mais atrativo no mercado de reposição.

A Serraf completa 30 anos. Julio Serra Filho, fundador da 
distribuidora de autopeças, na época com apenas 26 anos de 
idade, teve muita coragem e grande espírito empreendedor, vindo 
de família já atuante no ramo de autopeças. Após 6 anos de muito 
trabalho e persistência, em 1998 já inaugurava a primeira filial da 
empresa. Atualmente a empresa tem 18 filiais espalhadas por todo o 
Estado de São Paulo administradas por Sr. Julio e seus filhos.

SERRAF COMEMORA 30 ANOS 
INVESTINDO EM PESSOAS

TECDOC CATALOGUE É A SOLUÇÃO 
MAIS COMPLETA PARA O MERCADO 
DE REPOSIÇÃO E TRAZ AGILIDADE E 
GANHOS DE PRODUTIVIDADE PARA 
A CADEIA AUTOMOTIVA
A TecAlliance desenvolveu uma solução 
que concentra informações detalhadas de 
mais de 6 milhões de peças e que podem 
ser acessadas de forma gratuita. O TecDoc 
Catalogue é uma plataforma digital onde os 
fabricantes de autopeças para a reposição 
colocam todo o seu portfólio de marcas, 
produtos e aplicações. Lá estas empresas 
inserem as informações sobre cada peça, 
que podem ser consultadas por marca e 
modelo de veículo, imagem em 360º, etc.

Heloísa Monzani, diretora Geral e de Vendas 
da América do Sul da TecAlliance

COFAP E MAGNETI MARELLI TÊM FORTE PRESENÇA MUNDIAL

Em sua 17ª edição, o VE – Veículo Elétrico Latino-Americano – e o C-MOVE 
– Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos – aconteceram entre os 
dias 1 e 3 de setembro, em São Paulo, com sucesso de público. Idealizado 
para disseminar a eletromobilidade no País, o VE – Veículo Elétrico Latino-
Americano, conhecido como o Salão da Mobilidade Elétrica, recebeu cerca 
de 3 mil visitantes diários, e contou com a participação de mais de 50 
marcas expositoras.

SALÃO DA MOBILIDADE ELÉTRICA 
MOVIMENTA MAIS DE R$ 60 MILHÕES 
EM NEGÓCIOS E RECEBE 3 MIL 
VISITANTES DIÁRIOS





6 | BALCÃO AUTOMOTIVO

NAKATA É A FAVORITA DOS 
MECÂNICOS EM JUNTA 
HOMOCINÉTICA PELO TERCEIRO 
ANO CONSECUTIVO

A Nakata, fabricante de autopeças na vanguarda em componentes de 
suspensão para o mercado de reposição, ficou em primeiro lugar na 
categoria juntas homocinéticas na pesquisa O Mecânico 2022, que avalia 
as marcas mais compradas e conhecidas pelo mecânico em diferentes 
categorias de autopeças. A empresa também conquistou o primeiro lugar 
em outras seis categorias.

VALVOLINE DESTACA A 
IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA DO 
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO 
CORRETO
O fluido de arrefecimento deve estar em boas condições para garantir 
o bom funcionamento do motor. A Valvoline, fabricante mundial 
de lubrificantes com mais de 150 anos de história, oferece dicas 
para a escolha do tipo ideal do líquido de arrefecimento. O primeiro 
passo é saber qual o produto indicado para o carro, já que o fluido 
de arrefecimento não é todo igual. Existem três tipos de fluidos: os 
orgânicos, orgânicos híbridos e inorgânicos.

EMPRESAS RANDON FIGURAM ENTRE AS 
MAIORES COMPANHIAS BRASILEIRAS

A MANN+HUMMEL realizou no domingo, 18 de setembro, a 69ª Edição do 
Domingo Ecológico. Uma das líderes globais em filtragem, a MANN+HUMMEL 
tem sua sede instalada em Indaiatuba (SP) e é parceira do Poder Público 
Municipal na realização do evento, que tem o objetivo de promover ações 
que conscientizem a população sobre a importância da preservação do meio 
ambiente e proporcionar a integração entre família, escola e comunidade.

MANN+HUMMEL REALIZA DOMINGO 
ECOLÓGICO EM INDAIATUBA

FIQUEPORDENTRO

A 49ª edição do Anuário Melhores e Maiores da Revista Exame reconheceu 
as Empresas Randon pelo desempenho em indicadores financeiros e 
contábeis, de 2021. Destaque no setor de Bens de Capital e Eletrônicos, 
a companhia também foi reconhecida pelo desenvolvimento de projetos 
e iniciativas sociais, ambientais e de governança. A publicação mapeou o 
desempenho empresarial brasileiro considerando o contexto de pandemia.

A Tecfil anuncia a contratação de Thomas Bärmann como CEO (Chief 
Executive Officer). O executivo será responsável por desenvolver 
estratégias, impulsionar a inovação e implementar novas iniciativas para 
dar suporte ao crescimento da empresa. Nascido na Alemanha, Bärmann 
é engenheiro mecânico formado pela universidade Fachhochschule 
Nürnberg, e tem MBA em Gestão Empresarial pela ESPM.

TECFIL NOMEIA 
THOMAS 
BÄRMANN 
COMO CEO

Daniel Randon (2º à esq.), presidente das Empresas Randon, recebeu a premiação
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A Monroe, marca da DRiV, apresenta a ação ‘Torcida Monroe para Nossa 
Seleção Ser a Primeira do Mundo’. A iniciativa, por meio de aulas especiais, 
tem como proposta compartilhar as tendências, desafios e inovações 
do universo de autopeças e mecânica e celebrar a presença da seleção 
brasileira no mundial deste ano, distribuindo brindes customizados para os 
participantes da ação. Para isso, será necessário fazer um cadastro simples 
no site da “Torcida Monroe” (https://torcidamonroe.casarn.com.br) até o dia 
19 de novembro.

MONROE LANÇA A AÇÃO ‘TORCIDA 
MONROE PARA NOSSA SELEÇÃO SER A 
PRIMEIRA DO MUNDO’

FIQUEPORDENTRO

VICE-PRESIDENTE DE VENDAS DAS 
AMÉRICAS ASSUME CARGO DE DIRETOR 
GERAL PARA O AFTERMARKET NO BRASIL

Ulrich Gnaedinger, vice-
presidente de Vendas 
das Américas da divisão 
Motorservice, assume o 
cargo de diretor Geral da 
unidade de aftermarket 
no Brasil, responsável 
pela comercialização das marcas premium em componentes motor 
Kolbenschmidt (KS) Pierburg e BF. Acumulando as duas funções, atuará 
com Luis Lipay, diretor Comercial/Reposição da Motorservice, e Claus Von 
Heydeberck, presidente da Rheimentall no Brasil atendendo o canal OEM.

A Bridgestone Brasil anunciou um novo investimento em sua fábrica de pneus 
em Camaçari, na Bahia. A empresa está aplicando mais de R$ 270 milhões na 
modernização e expansão da fábrica, o que eleva o total dos investimentos 
anunciados, desde 2021, para mais de R$ 970 milhões na fábrica da Bahia. Vicente 
Marino, presidente da Bridgestone América Latina Sul, participou de cerimônia 
oficial junto ao Governador Rui Costa.

Os braços de controle Spicer, fabricados pela Dana, oferecem 
confiabilidade à reposição, garantindo procedência de renome 
internacional ao varejista e excelente qualidade ao reparador na hora da 
manutenção. Também conhecido como braço de suspensão ou braço 
oscilante, esse componente promove a união articulada entre o chassi 
e a suspensão que suporta a roda, controlando a geometria do veículo à 
medida que ela sobe e desce.

BRAÇOS DE SUSPENSÃO SPICER 
OFERECEM PROCEDÊNCIA E QUALIDADE 
A VAREJISTAS E REPARADORES

MOTUL CELEBRA 30 ANOS DE 
OPERAÇÃO NO BRASIL

Multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta 
tecnologia, a Motul completa 30 anos de operação no Brasil. A marca, 
que está presente no País desde 1992, trouxe inovação e tecnologia 
ao mercado por meio de seus lubrificantes sintéticos e produtos 
para as mais diversas aplicações, como óleos para veículos de alta 
performance, aditivos e produtos para o cuidado com a moto e a 
segurança do motociclista.

BRIDGESTONE ANUNCIA NOVOS 
INVESTIMENTOS NA FÁBRICA 
DA BAHIA

LEIA ESTAS E OUTRAS NOTAS NO PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO.COM
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A sétima geração do Ford Mustang inaugura mais um capítulo na história de quase 60 
anos do ícone. O novo modelo traz uma experiência de direção visceral, com design 
empolgante, refinamento técnico e tecnologias inovadoras. O destaque da nova 
geração é o Mustang Dark Horse, com visual sofisticado e intimidador, além de um 
novo V8 5.0 com potência estimada de 500 cv, que chega para criar um novo padrão 
de desempenho nas ruas e nas pistas.

FORD MUSTANG DE SÉTIMA 
GERAÇÃO REDEFINE A EXPERIÊNCIA 
DE DIRIGIR E INTRODUZ NOVA 
VERSÃO MUSTANG DARK HORSE

CAOA CHERY INOVA COM 
SISTEMA MAX DRIVE DE 
TECNOLOGIAS DE ASSISTÊNCIA 
DE CONDUÇÃO
A CAOA CHERY apresenta o MAX DRIVE, um conjunto completo de sistemas 
eletrônicos inteligentes de segurança e assistência ao motorista. O MAX 
DRIVE, por meio de uma sofisticada tecnologia que utiliza uma câmera 
multifuncional e sensores, oferece assistência de condução ao motorista, 
representando um papel fundamental não só na prevenção de acidentes 
como também no aumento do conforto, da praticidade e do prazer ao dirigir.

NOVA NISSAN 
FRONTIER SEGUE FORTE 
CONQUISTANDO O BRASIL

Agosto foi repleto de novidades para a Jeep®: mais uma vez, a marca 
encerrou o mês na liderança dos SUVs, com mais de 12 mil unidades 
emplacadas. No mesmo mês em que comemorou um ano do lançamento 
do Commander, o modelo alcançou seu recorde histórico de vendas. 
Agosto também marcou o lançamento do Jeep Gladiator, um verdadeiro 
sucesso de vendas. A Jeep comemorou ainda a marca de 500 mil 
unidades produzidas do Renegade.

 VW NIVUS ATINGE 100 MIL 
UNIDADES PRODUZIDAS
A Volkswagen do Brasil celebra 100 mil unidades produzidas em São Bernardo 
do Campo (SP), do VW Nivus. Membros do Comitê Executivo da empresa e os 
colaboradores da área produtiva da fábrica Anchieta se reuniram para celebrar 
este marco histórico. O primeiro ‘smart car’ do Brasil e eleito Carro do Ano 
2021, pela AutoEsporte, o VW Nivus, contribui pra manter a Volkswagen na 
liderança no segmento de SUVs compactos, junto com o VW T-Cross.

JEEP® MANTÉM A LIDERANÇA ENTRE 
SUVS E COMMANDER ATINGE 
RECORDE DE VENDAS

A Nova Nissan Frontier (picape) no mês passado subiu ao 
pódio dos modelos mais vendidos do segmento em quase 
metade das principais áreas comerciais da Nissan no País 
e disputou a liderança em cinco estados, como Paraíba e 
Pernambuco. Com forte desempenho de Norte a Sul do 
Brasil, a Nova Nissan Frontier se destacou ainda mais em 
algumas das principais cidades do Brasil.
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Para atender ao mercado de motocicletas que está em alta, a marca 
Cofap investe no lançamento de peças para garantir ao motociclista 
o mais completo catálogo para o mercado de reposição. Uma das 
principais novidades deste ano é o lançamento da linha de kits de coxim 
da coroa. Com 10 códigos, os componentes atendem a cerca de 95% da 
frota nacional de veículos de duas rodas.

COFAP LANÇA LINHA DE KIT DE COXIM 
DA COROA PARA MOTOCICLETAS

A TEXX, marca da Laquila, empresa 
do mercado de motopeças, 
apresenta sua linha completa para 
alta cilindrada, a TEXX PISTA, com 
macacões de uma e duas peças, 
botas e luvas, todos testados 
durante o Campeonato Brasileiro de 
Motovelocidade, o SuberBike. André 
Verissimo, campeão brasileiro da 
categoria Evolution 1000cc em 2020 
e campeão paulista em 2021, foi 
um dos pilotos responsáveis pela 
testagem e sugestão de melhorias 
dos equipamentos.

3 PEÇAS PARA 
MOTOCICLISTAS 
SÃO TESTADAS 
DURANTE O 
SUBERBIKE

SALÃO DUAS RODAS É CONFIRMADO 
PARA OUTUBRO DE 2023 NO SÃO 
PAULO EXPO E CONTA COM NOVO 
EXECUTIVO PARA O EVENTO
O Salão Duas Rodas já tem data confirmada para a sua realização: 24 a 29 de 
outubro de 2023, no São Paulo Expo. O novo calendário foi ajustado em decisão 
conjunta com a Abraciclo e suas associadas, tendo em vista, dentre outros 
aspectos, o resgate à tradição de realização do evento bienalmente em anos 
ímpares. A próxima edição do Salão Duas Rodas tem o desafio de quebrar seus 
próprios recordes.

SCOOTERS E MOTONETAS GANHAM 
EVENTO INÉDITO EM SÃO PAULO
A cidade de São Paulo receberá, entre os dias 13 e 16 de outubro, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, o Salão da Scooter, que será um evento interativo e trará uma 
série de experiências ao visitante. Além de conhecer as mais recentes novidades do 
segmento, os participantes poderão pilotar os modelos expostos em duas pistas: 
uma delas destinada com exclusividade aos modelos elétricos e a outra aos modelos 
movidos por motores a combustão. Preços e demais informações: salaodoscooter.com.br

FINANCIAMENTO DE MOTOS SEGUE EM ALTA E 
CRESCE 27,4% EM AGOSTO
As vendas de motos financiadas em agosto de 2022 registraram um aumento 
de 27,4% em relação a julho, com 105 mil unidades. Na comparação com agosto 
de 2021 também houve crescimento de 20,1%. No total, as vendas financiadas 
de veículos somaram 492 mil unidades, entre novos e usados. O resultado, 
que inclui autos leves, motos e pesados em todo o País, foi o melhor do ano 
e representou alta de 12,7% em relação a julho, que somou 436 mil unidades.

Thiago Ferreira, gerente de 
produto do Salão Duas Rodas
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PERFIL

 equipe do Balcão Automotivo visitou a Mahle, em 
Limeira (SP), onde foram recebidos por Evandro Tozati, 
Head de Vendas, Marketing e Assistência Técnica para 
a América do Sul e Central, e Marcelo Morgon, gerente 

de Marketing da região. O local abriga a sede do Aftermarket 
da América do Sul, inaugurada em 2014, e conta com uma área 
construída de 32.000 m² em um terreno de 100.000 m².

A unidade foi 100% planejada para atender as necessidades 

do mercado de reposição, com time de engenharia dedicado 
para o desenvolvimento de produtos para o Aftermarket, além 
de equipamentos modernos na área de logística, a exemplo do 
Mini Load, que é um sistema de armazenamento automatizado 
para peças pequenas como Anéis, Bronzinas e Válvulas. No local 
também funciona um centro de treinamento por onde passam 
centenas de mecânicos em busca de conhecimento técnico. 
Eles contaram com orgulho que este ano foram escolhidos para 
ser o Centro de Excelência Global para o desenvolvimento de 

FABRICANTE MUNDIAL DE COMPONENTES 
PARA MOTORES, MAHLE SE PREPARA 
PARA MAIS LANÇAMENTOS

A

As principais tendências tecnológicas e de mercado são os destaques da 
entrevista com o executivo Evandro Tozati

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

Evandro Tozati, Head de Vendas, Marketing e Assistência Técnica para
a América do Sul e Central, no showroom da Mahle, no Centro de
Distribuição em Limeira (SP), com soluções de reparos e manutenção
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componentes de motor para as demais unidades de Aftermarket 
MAHLE ao redor do mundo.

Balcão Automotivo – Quais sãos os caminhos para a 
descarbonização no Brasil?
Evandro Tozati – Com base nos desenvolvimentos da Mahle 
junto às montadoras, o Brasil está seguindo a rota tecnológica 
que já está definida até 2032 através dos programas Rota 
2030, PROCONVE, RENOVABIO, PROGRAMA COMBUSTÍVEL DO 
FUTURO e o PROGRAMA NACIONAL DO HIDROGÊNIO, que pauta 
a emissão de gases, eficiência energética e energia renovável. 
Predominantemente, a base de produção dos veículos, que 
está determinada por esta Rota é o motor a combustão interna, 
com tendência para o híbrido flex, etanol, biocombustível e 
participação pequena do elétrico. O Brasil é o país com a maior 
matriz energética limpa do mundo, o Brasil tem o etanol e o 
biocombustível como combustíveis renováveis e isso tem um 
impacto muito positivo na questão de emissão de CO2.

BA – Qual é a previsão para a produção de veículos?
ET – Para 2035, 85% dos veículos leves produzidos no Brasil terão 
motores a combustão interna, 8% serão veículos híbridos e 7% 
elétricos, conforme a previsão das montadoras. Na linha pesada, 
os motores a combustão interna representarão 96% (diesel, 
biodiesel e gás) e elétricos 4%. A projeção da frota para veículos 
elétricos leves em 2035 está em torno de 3,5 milhões, pequena 
se comparada à frota total. Na linha pesada, a participação do 
elétrico será ainda menor, predominantemente, por força de lei, 
em transportes urbanos em grandes centros como São Paulo, 
além de veículos médios (VUC) de entrega. A grande força na 
região continuará sendo a de motores a combustão interna, com 
uma tendência de crescimento para o veículo flex e os movidos 
a biodiesel. O grande desafio para os veículos elétricos, além do 
custo (um ônibus urbano elétrico custa em torno de 3,5 vezes 
mais quando comparado a um equipado com motor a combustão 
interna), é a necessidade de investimentos em infraestrutura e 
subestações de energia para a recarga da bateria. No caso dos 
veículos leves, com base em estudos recentes, para abastecer 
a frota de carros elétricos de 3,5 milhões projetada para 2035, 
será necessário o mesmo volume de produção de energia de 
uma Itaipu.

BA – E os veículos estão menos poluentes e mais econômicos?
ET – Atualmente os veículos leves com motor a combustão 
interna no Brasil consomem 12% menos combustível quando 
comparado com os veículos produzidos em 2012, isto devido 

a atual rota tecnológica do País. Olhando para as tendências, 
será crescente nos veículos o uso de tecnologias como o 
turbocompressor, o compressor de ar-condicionado variável, a 
injeção direta e o sistema start-stop. Em 2018, 18% dos veículos 
da linha leve saíam de fábrica com turbocompressor, neste 
ano serão 50% e, em 2027, 70%. Outra tendência é o aumento 
do ar-condicionado variável nos veículos, que reduz o consumo 
de combustível. Em 2018, 40% dos veículos contavam com 
esta tecnologia, em 2022 serão 60%. A Mahle, através da sua 
unidade de Jaguariúna (SP), é a única empresa no Brasil que 
fabrica este sistema de compressor de ar-condicionado variável. 
A injeção direta também é outro fator importante para a redução 
de consumo, em 2018 representava 10% e neste ano chegará 
a 50% nos novos veículos. Estas mudanças de tecnologia nos 
veículos são consequência da rota tecnológica definida no Brasil, 
que visa reduzir o consumo de combustível e as emissões de 
CO2, levando o País a atingir as metas dos níveis de emissão de 
CO2 estabelecidos.

BA – Com a diversificação da frota, o que podemos ter de 
mudanças, inclusive no varejo?
ET – Com a maior diversificação da frota, entendemos que 
não haverá um modelo único de negócio. Esta diversificação 
certamente trará mais complexidade para a gestão do varejo, 
com aumento da quantidade de novos produtos no estoque. O 
ciclo de vida menor dos produtos também trará impacto para 
os negócios, será necessário mais espaço físico e recurso 
financeiro para a gestão do inventário, bem como ferramentas 
tecnológicas. Estas tendências certamente levarão os varejos 
a buscarem mais informações sobre produtos, aprendizado 
em outros mercados, capacitação para a gestão do negócio e 
tecnologias para estarem preparados para as mudanças que 
acontecerão em uma velocidade cada vez maior no mercado. 
Com certeza os varejos estarão mais conectados de forma digital 
com os seus clientes e fornecedores nas relações comerciais, 
mas também estarão conectados com os fabricantes para terem 
acesso às informações de produtos, reparação, processos de 
garantia, ações de capacitação e suporte para o desenvolvimento 
do negócio. Ao mesmo tempo, a grande preocupação é com o 
aplicador na ponta. Nós investimos em capacitação técnica 
sobre as novas tecnologias que equipam os veículos, visando 
a atualização dos mecânicos, das retíficas, dos frotistas e dos 
vendedores dos varejos. Temos internamente uma escola com 
treinamento presencial que começou com motores e hoje 
abrange todos os sistemas comercializados pela Mahle. Por 
conta de o Brasil ser um país continental, estamos construindo 

PERFILMAHLE
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MAHLE

parcerias para levarmos treinamentos presenciais para outras 
regiões, além de uma plataforma digital para treinamento a 
distância, inclusive com treinamentos para a gestão dos varejos 
e oficinas. Estamos preparando uma jornada de conhecimento 
digital e presencial ao mesmo tempo. A grande maioria das 
oficinas e varejos é empresa familiar, algumas já fizeram a 
transição para a segunda geração, mas muitas ainda precisarão 
de suporte para realizar esta mudança.

BA – Vocês estão muito engajados nesse sentido. Conte-me 
sobre a campanha que foi lançada na AUTOP.
ET – Sem dúvida. Na Autop deste ano nós lançamos oficialmente 
a campanha “Mahle, Juntos pra Valer!”, que é um composto 
de ações de Marketing para a criação do ecossistema Mahle 
na reposição: “Aprender pra Valer”, “Inovar pra Valer”, “Atender 
pra Valer” e “Vender pra Valer”. No plano de lançamento da 
campanha, trabalhamos o endomarketing e disseminamos a 
cultura “pra Valer” em nossa Convenção de Vendas realizada 
recentemente com todo o time de Aftermarket, e ela também 
está sendo desdobrada dentro de todas as unidades da Mahle. 
Na Autop foi o lançamento oficial para o mercado e nosso time 
já está realizando uma série de ações junto aos distribuidores 
e varejos. A Mahle Metal Leve é reconhecida pelas ações 
que foram realizadas no mercado de reposição no passado 
e permitiram à empresa chegar até aqui. Entendemos que 
o mercado está passando por muitas mudanças, portanto 
precisamos estar presentes e próximos dos nossos clientes 
para entender e atender as necessidades de forma rápida 
e precisa. O objetivo desta campanha de Comunicação e 
Marketing “Mahle, Juntos pra Valer”, é estarmos mais próximo 
do aplicador, da retífica e do varejista, colaborando com o 
crescimento sustentável do mercado.

BA – Como é a divisão das marcas da companhia?
ET – Com a estratégia de aquisições para expansão dos 
negócios globais do Grupo Mahle, a companhia passou a ser 
detentora de marcas reconhecidas de forma global e regional. 
Existe uma estratégia de comunicação global que tem a marca 
“Mahle” como a principal do grupo, e ela está presente em todos 
os segmentos de produtos. Ao mesmo tempo, reconhecemos e 
respeitamos a importância local das demais marcas em cada 
região que a Mahle está presente. No Brasil, a “Metal Leve” é a 
principal marca para os segmentos de Filtros e Componentes 
de Motor. Para os produtos da linha de Gerenciamento Térmico, 
Arrefecimento e Ar-Condicionado, a nossa marca é a “Behr”. 
Já a “Clevite” é a marca utilizada em Componentes de Motor 
para veículos da linha pesada americana. Ainda temos a marca 
“Cofap” para Componentes de Motor que, desde 1997, pertence 
ao Grupo Mahle devido à aquisição da unidade de Anéis da 
Cofap, localizada em Itajubá (MG). Atualmente utilizamos a 
marca “Cofap” para os produtos do segmento de motocicleta.

BA – O que podemos falar de novidades?
ET – Mais do que fornecer produtos com alto padrão de qualidade 
e que sejam competitivos para o mercado, nosso objetivo 
é oferecer soluções para o Aftermarket. Para isso, a Mahle 
possui estrutura Comercial, de Marketing, Assistência Técnica, 
Logística e Engenharia dedicada para atender exclusivamente 
ao mercado de reposição. No Aftermarket da América do Sul, 
a Mahle é reconhecida como líder em componentes de motor, 
no entanto, com as recentes aquisições globais, a companhia 
tem conquistado posição de destaque nos segmentos de ar-
condicionado e arrefecimento com produção no Brasil, além 
de componentes elétricos para linha agrícola. A linha de filtros 
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também é, sem dúvida, um pilar importante para o negócio 
global da empresa. Desde 2001, produzimos na unidade de Mogi 
Guaçu (SP) filtros do ar, combustível, óleo e cabine. Hoje, 85% dos 
carros fabricados no Brasil utilizam filtros do combustível Mahle, 
no entanto na linha de filtro do óleo, não tínhamos capacidade 
produtiva para atender a demanda da reposição. Em 2020, 
durante a pandemia, iniciou-se um trabalho para recuperação de 
volume no mercado e o resultado positivo desta ação viabilizou 
o investimento em uma nova linha de produção dedicada aos 
filtros do óleo, inaugurada em março de 2022. Outra novidade 
é a linha de equipamentos de diagnóstico e manutenção para 
oficinas. A Mahle adquiriu uma empresa italiana, a BrainBee, 
localizada em Parma, onde está o centro de desenvolvimento 
e produção de equipamentos como a recicladora do gás para 
manutenção do sistema de ar-condicionado e a do óleo para 
transmissão automática, assim como o scaner TechPro, o ADAS 
e o equipamento de oxi-sanitização para veículos e ambientes 
OzonePro. Também contamos com um novo equipamento para 
diagnóstico de bateria dos veículos elétricos lançado durante a 
feira Automechanika em Frankfurt, Alemanha.

BA – Como a pandemia impactou os negócios?
ET – A pandemia gerou um grande impacto logístico, provocou 
uma ruptura em toda a cadeia produtiva e comprometeu 
o abastecimento dos mercados, com reflexo até o terceiro 
trimestre de 2021 em algumas linhas de produtos. Para a 
Mahle, no Aftermarket foram dois anos positivos, pois como 
mais de 85% dos produtos comercializados pela empresa são 
produzidos nas fábricas do Brasil, ganhamos competitividade 

ante os competidores importados, o que permitiu crescimento 
de volume e market share. Em 2021, o crescimento foi em torno 
de 30% comparado com 2020, mas se descontarmos a inflação 
de preços o crescimento em volume foi em torno de 15% nas 
principais linhas de produtos. Aproveitamos o momento da 
pandemia para ouvirmos o mercado, refletimos sobre nossa 
estrutura, processos e estratégias, o que resultou em um 
processo de transformação das áreas de Vendas, Marketing e 
Assistência Técnica e que foi implementado em 2021, com foco 
em iniciativas para geração de demanda.

BA – Para finalizar, como tem sido o desempenho neste ano?
ET – O primeiro semestre foi positivo para a empresa, as ações 
realizadas junto ao mercado estão permitindo atingirmos 
o plano de crescimento estratégico definido pela Mahle no 
Aftermarket. Os novos produtos lançados nos últimos anos 
também estão trazendo resultados positivos para o crescimento 
das vendas. Agora, nossa prioridade é focar no complemento de 
aplicações para veículos mais novos com motores três cilindros, 
linhas pick-up/utilitários e pesada. A utilização dos veículos está 
mudando e está antecipando as demandas por lançamentos de 
novas aplicações. Um outro ponto importante está relacionado 
à estratégia de precificação de acordo com a depreciação do 
veículo, de como mantermos a competitividade dos produtos 
para os veículos mais antigos, garantindo a participação neste 
segmento importante da frota circulante.

MAHLE

                                         UMA BREVE HISTÓRIA

A Mahle foi fundada em 1920, em Stuttgart, na Alemanha. “A empresa já nasceu com um DNA de inovação e tecnologia. Os 
irmãos Hermann e Ernst Mahle desenvolveram o primeiro pistão de liga de metal leve, de liga de alumínio, que até hoje é o 
padrão mundial”, diz Evandro Tozati.

No Brasil desde 1950, atualmente são 8 unidades de negócio na América do Sul, sendo 6 fábricas instaladas no Brasil, nas 
cidades de Mogi Guaçu (SP), Jaguariúna (SP), São Bernardo do Campo (SP), Arujá (SP) e Itajubá (MG); um Centro de Tecnologia 
em Jundiaí (SP), que é referência no desenvolvimento de tecnologia global para motores a combustão, combustíveis renováveis 
e alternativos; e um Centro de Distribuição dedicado ao Aftermarket, localizado em Limeira (SP), que atende o mercado de 
reposição nacional e mais de 30 países na América Latina, África e Oriente Médio. Também possui 2 unidades na Argentina, 
nas cidades de Rafaela e Garín, e um escritório de vendas na Cidade do Panamá.
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ENVELHECIMENTO DA FROTA, 
A GRANDE OPORTUNIDADE PARA 
A REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA

        Pelo levantamento do Sindipeças, a idade         Pelo levantamento do Sindipeças, a idade 
média da frota, de 10 anos e 3 meses, vem média da frota, de 10 anos e 3 meses, vem 
aumentando desde 2014, e 18,3% do total têm aumentando desde 2014, e 18,3% do total têm 
idade média acima de 16 anos. Confira como os idade média acima de 16 anos. Confira como os 
varejistas estão se preparando varejistas estão se preparando 

CAPA
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esde o início da série histórica 
da Anfavea, que começou em 
1957, o ápice de produção de 
veículos no País foi no ano de 

2013, com um total de 3.713.813 unidades, 
considerando todas as categorias, sendo 
deste total, 2.955.356 automóveis. No 
ano anterior, o recorde foi para o volume 
de licenciamentos, totalizando 3.802.071 
unidades e automóveis participaram com 
3.114.223 unidades. No ano de 2014, 
a produção também se manteve acima 
de 3 milhões de unidades (3.151.831, 
automóveis, 2.507.759) e as vendas 
também, somando 3.498.012 de unidades, 
com 2.794.687 automóveis licenciados.

De lá para cá, a marca de 3 milhões de 
unidades de produção e vendas não foi 
mais atingida. E com a pandemia, o setor 
amargou uma queda considerável em 2020 
(ver box). Neste ano, conforme a última 
coletiva da Anfavea, no início deste mês, 
a produção de veículos cresceu 4,7% até 
agosto, em relação ao mesmo período 
de 2021, com 1,549 milhão de unidades. 

Ainda que no mesmo período a retração 
no volume de licenciamentos tenha sido 
de 7,04%, chegando a 1.047.512 unidades, 
com 973.759 automóveis licenciados, 
considerando apenas o mês de agosto, os 
sinais são de recuperação.

“Em agosto, a produção de 238 mil 
unidades foi um novo recorde para o ano e 
as vendas, em torno de 209 mil unidades, 
superaram os últimos 19 meses, com 
uma média diária expressiva de 9,1 mil 
unidades, reforçando uma tendência de 
alta”, afirmou o presidente da Anfavea, 
Márcio de Lima Leite.

ENVELHECIMENTO DA FROTA

Pelo relatório do Sindipeças, em 
2021, a frota circulante no País era 
de aproximadamente 46,6 milhões 
de unidades, a grande maioria, 38,2 
milhões, automóveis, e a participação dos 
importados foi de 14,2% do total. Incluindo 
motos, a frota circulante supera a marca de 
59,4 milhões de unidades.

Da frota total, 18,3% têm idade média 
acima de 16 anos (8,5 milhões de unidades), 
57,4% ou 26,8 milhões, entre 6 e 15 anos, e 
24,2%, até 5 anos ou cerca de 11,3 milhões 
de veículos. A constatação do estudo é que 
a idade média, de 10 anos e 3 meses, vem 
aumentando desde 2014. Em quase uma 

década, de 2013 a 2021, o envelhecimento 
elevou-se em 1 ano e 10 meses.

Como tem dito o presidente do Sindirepa-
SP e Sindirepa Nacional, Antonio Fiola, 
“este é um grande momento para o setor de 
reposição automotiva. A nossa frota está 
próxima a uma idade média de 17 anos e 
vai haver aumento de demanda para todos”.

PERCEPÇÃO DO VAREJO

Na visão do empresário João Pelegrini, 
do Grupo Pelegrini, de Uberlândia (MG), 
com a queda nas vendas de veículos novos 
e a valorização dos usados, a tendência 
é que a manutenção deles seja feita. 
“Essa é a realidade do momento e isso vai 
mudar quando o mercado for abastecido 

CAPA
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“Tem que ter toda a sensibilidade 
do mercado com os seus controles 
automatizados, conhecer a frota da sua 
região, e conforme a demanda, aumentar 
gradativamente o estoque adquirindo itens 
de maior giro e não exponencialmente, pois 
o investimento em peças é muito grande”.

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

ENVELHECIMENTO DA FROTA

Antonio Fiola, presidente do 
Sindirepa-SP e Sindirepa NacionalMárcio de Lima Leite, 

presidente da Anfavea



18 | BALCÃO AUTOMOTIVO

por veículos novos. Existe uma frota 
circulante razoável, com essa valorização 
do usado, compensa reparar o veículo, pois 
esse investimento será compensado. O 
importante é ter a percepção do mercado, 
a gestão do seu negócio”.

Ele acrescenta que a partir do momento 
que se tem o controle do seu negócio, com 
indicadores que mostram como está a 
demanda por determinado produto é que 
vale a pena investir, motivo pelo qual, ele vê o 
cenário atual com muita tranquilidade. “Tem 
que ter toda a sensibilidade do mercado 
com os seus controles automatizados, 
conhecer a frota da sua região, e conforme 
a demanda, aumentar gradativamente o 
estoque adquirindo itens de maior giro e 
não exponencialmente, pois o investimento 
em peças é muito grande”, diz.

Carlos Gomes, da Carbwel Auto 
Peças, em São Paulo (SP), prevê que 
aumentará o número de carros usados 
no mercado, principalmente com a 
renovação nas locadoras e para quem 

tem um usado hoje, vale a pena investir 
em manutenção. Movimento que tem feito 
com que ele já esteja ampliando o estoque. 
“Principalmente de itens de giro, pois o 
mercado é muito dinâmico no lançamento 
de novos veículos”, explica.

DIVERSIFICAÇÃO

Roberto Rocha, da Rocha Auto Peças, 
de Campinas (SP) e região, comenta que 
a diversidade no estoque será ainda maior 
com uma frota mais antiga e por causa 
dos novos veículos. “Antigamente, a gente 
‘sucateava’ uma peça, tirava do estoque e 
a colocava em outro lugar. Hoje, tem que 
deixá-la no estoque e comprar a nova. Isso 
requer mais espaço para estocar peças e 
um investimento maior, pois o capital não 
veio da venda da peça antiga”.

Rocha vê que algumas autopeças estão 
ficando para trás, por não conseguirem 
investir. “Tem autopeça em Campinas que 
tem coisas mais velhas, ele é especializado 
nessas coisas que os outros não têm 
mais. Não compensa ficar dois ou três 

meses vendendo um item de baixo valor 
e ocupando espaço na prateleira, você 
começa a eliminá-los para dar lugar ao que 
tem maior valor de venda”.

Hoje com 6 lojas e um CD, ele conta que 
o investimento em estoque é constante 
e que a intenção é abrir novas lojas, 
porém, o que falta é mão de obra. “É uma 
dificuldade generalizada no mercado, não 
somente na minha região, o que estamos 
fazendo é treinar funcionários, nós temos 
cursos internos”.

Sobre o envelhecimento da frota, ele 
analisa que isso mudará quando a economia 
melhorar. “A frota está envelhecendo por um 
momento econômico ruim e o carro usado 
está valorizado. Assim que a economia 
melhorar, aos poucos a frota começa a ser 
renovada, a idade média diminuirá, virá a 
oportunidade de peças novas para serem 
colocadas no mercado e o carro velho vai 
perdendo o valor”.

CAPACAPA ENVELHECIMENTO DA FROTA

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

“Antigamente, a gente ‘sucateava’ uma peça, tirava 
do estoque e a colocava em outro lugar. Hoje, tem que 
deixá-la no estoque e comprar a nova. Isso requer mais 
espaço para estocar peças e um investimento maior, pois 
o capital não veio da venda da peça antiga”.

Roberto Rocha, da Rocha Auto Peças, de Campinas (SP) e região

Carlos Gomes, da Carbwel Auto 
Peças, de São Paulo (SP)

Roberto Rocha, da Rocha Auto 
Peças, de Campinas (SP) e região
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ATENTOS ÀS OPORTUNIDADES

Bruno Reginatto, da BL AutoPeças, 
de Novo Hamburgo (RS) e região, tem 
motivos para comemorar. “A demanda do 
último trimestre do ano já é a maior da 
nossa história. Já nos preparamos com 
uma reposição mais forte no estoque, 
para conseguir bater as metas traçadas 
desde o início do ano. O envelhecimento 
da frota é um fator que nos ajuda, pois as 
manutenções fora das concessionárias 
acabam movimentando mais as oficinas 
que são parceiras das nossas lojas”.

Na sua região, ele diz que muitos 
comentam que com os valores altos dos 
carros 0 km, o mercado deve manter por 
um bom tempo a venda de usados mais 
aquecida do que os novos. “Acredito que 
isso se mantenha por um bom período 
ainda, já que os preços dos veículos não 
baixaram nesse último ano, e não deram 
sinais ainda de que irão baixar tão cedo. 
É uma grande oportunidade para o nosso 

setor, a movimentação do mercado de 
veículos seminovos e usados, e isso sempre 
é benéfico para nossas vendas, e para as 
manutenções preventivas e corretivas que 
são realizadas em nossos clientes”.

Hoje com 7 lojas, 5 próprias e 2 franquias, 
ele conta que os planos são de expansão. 
“Como a abertura de novas lojas nos 
próximos anos. O nosso estoque na loja 
matriz, em Novo Hamburgo, segue sendo 
ampliado para conseguirmos nos abastecer 
com cada vez mais itens e linhas novas que 
nossos clientes buscam”.

Na filial da Koga-Koga, em Campinas 
(SP), o gerente Claudionor Pereira Júnior 
comenta que ao analisarmos o mercado de 
reposição de autopeças, o envelhecimento 
da frota traz benefícios em curto prazo. 
“Pois, estes veículos precisam de mais 
cuidados e aumentam a necessidade 
de manutenção. Desta forma, estamos 
qualificando nossos profissionais para 
entenderem essas necessidades e sempre 
termos em estoque um portfólio de 
produtos de qualidade os quais atendem 
essa demanda. Por sermos uma empresa 
com mais 60 anos, temos a experiência 
de sempre estarmos atentos para novas 
possibilidades de mercado”.

Ele acrescenta que carros com idade 
elevada tendem a apresentar defeitos com 
maior frequência, isso se agrava caso o 
proprietário não esteja com as revisões 
e manutenções em dia. “A manutenção 
preventiva dos automóveis se torna 
necessária e, consequentemente, aquece 
as vendas do setor de reposição”. Em sua 

opinião, isso se sustenta para as frotas 
com até 15 anos. “Tendo em vista que a 
renovação sempre se faz necessária e cada 
vez mais é preciso atender as exigências 
dos órgãos regulamentadores, para meio 
ambiente e segurança, isso só se faz com 
a renovação da frota”.

MODELO DE VAREJO

Para o empresário Roberto Rocha, que tem 
no seu modelo de negócio foco no undercar, 
atendendo todas as montadoras, já há uma 
segmentação natural. “Percebemos que 
somos bem representativos para algumas 
montadoras e para outras, nós temos 
dificuldades por não achar peças”. De 
maneira geral, olhando para o mercado, ele 
diz que as redes de lojas tendem a ter mais 
variedade e que as pequenas, caminham 
para a segmentação.

“As redes acabam tendo mais peças em 
estoque, mais variedade, e conseguem 
atender um pouco mais, por terem uma 

Claudionor Pereira Júnior, 
gerente da filial Koga-Koga, de 
Campinas (SP)

Bruno Reginatto, da BL AutoPeças, 
de Novo Hamburgo (RS) e região

CAPACAPA ENVELHECIMENTO DA FROTA
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PRODUÇÃO E VENDAS
Em média, os veículos saem de fábrica com 5 anos de garantia,
posteriormente, a reparação desses veículos é feita no mercado de reposição automotiva, que atende 
cerca de 80% da frota nacional. Abaixo, confira o volume de produção e vendas nos últimos cinco anos.

estrutura por trás que permite acompanhar 
e olhar as demandas de mercado e 
conseguir colocar isso em estoque. Para a 
loja pequena, vai ficando difícil, pois ele não 
consegue ter essa percepção, que teria que 
ver, e acaba investindo no que tem respaldo 
do fornecedor. O que ele tem que correr 
atrás, ele desiste. E vai se restringindo ao 
grupo de peças que ele tem”.

Bruno Reginatto acredita que a 
segmentação é o caminho. “Acredito que 
sim, optem por segmentar e focar mais 
itens em poucas linhas. Nós mesmos 
já substituímos algumas linhas que 
não tinham tanto giro no estoque, para 
ampliarmos outras que giram mais, mas 
ao mesmo tempo são mais extensas e 
precisam de mais espaço físico em nossos 
estoques”.

Carlos Gomes diz que a segmentação já 
estava prevista há anos. “No meu caso, 
hoje eu não trabalho com acessórios. Cada 
um terá que escolher um caminho. São 
muitas montadoras, para dar um exemplo, 
eu estou fazendo um levantamento de 
correia, um pedido que tem 150 itens 
de modelos diferentes de carros. Na 

autopeça, para fazer o cadastramento de 
peças e estocá-las, é muito complicado, 
requer espaço físico. A segmentação 
já estava prevista faz tempo, ninguém 
consegue ser bom em tudo”.

Claudionor Pereira Júnior também 
acredita na segmentação. “Levando em 
consideração que o mercado automotivo 
está em constante evolução, tanto 
tecnológica quanto na diversidade de 
modelos, acreditamos que a tendência 
é a segmentação para se atender com 
qualidade tanto as frotas novas, quanto as 
mais antigas e as necessidades específicas 
que elas abrangem”.

SEGMENTAÇÃO PURA

No caso de João Pelegrini, que iniciou o 
seu negócio de forma segmentada, com a 
Casa do Chevrolet, aqui ele conta quais são 
as vantagens. “Você detém o conhecimento 
da marca e do segmento como um todo, 
uma fatia onde representa bem aquele 
negócio. Quando há uma diversificação 
tão grande da frota como hoje, às vezes a 
empresa tem 30 mil itens e na verdade está 
perdendo 30% ou 40% do seu negócio”.

Segundo ele, “segmentação pura igual a 
minha é muito mais saudável para o varejo. 
O capital investido em estoque é mais 
assertivo nas suas análises e controles, e 
o mercado e seus concorrentes, de maneira 
geral, te identifica como especialista e 
uma referência. A gente percebe mais 
rapidamente as mudanças que ocorrem e 
estamos mais alinhados com elas, desde 
que mantenha a sua gestão apurada, com 
profissionais adequados para isso”.

Pelegrini comenta que até os 
distribuidores são mais segmentados. 
“Como em linha leve ou pesada, e em 
componentes em que ele é mais forte, 
já existe uma maneira invisível de 
segmentação, às vezes o empresário nem 
percebe isso.

É comum dizer que ele é forte nisso ou 
naquilo, e a palavra forte segmentou. A 
prática é que a empresa já tem o rótulo do 
que ela é boa”, finaliza.

CAPACAPA ENVELHECIMENTO DA FROTA

Ano Produção total Automóveis
2017 2.737.256 2.307.897
2018 2.881.018 2.387.967
2019 2.944.988 2.448.490
2020 2.014.055 1.607.175
2021 2.248.253 1.707.854

Ano Produção total Automóveis
2017 2.239.682 1.856.584
2018 2.566.424 2.102.114
2019 2.787.850 2.262.073
2020 2.058.437 1.615.942
2021 2.119.851 1.558.467

Fonte: Anfavea - Produção e licenciamentos, páginas 46 e 49: https://anfavea.com.br/anuario2022/2022.pdf
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Nas palavras de Pollyana Guimarães, idealizadora da Evoluzi, 
empresa de curadoria de treinamentos corporativos, 
qualquer pessoa pode desenvolver o senso de dono, 

especialmente no sentido de ter agilidade e rapidez no processo 
de tomada de decisão. “Isso porque o conceito deixa implícito 
três critérios que são fundamentais para sua aplicação na prática, 

que levam em conta como as suas ações impactam a vidas das 
pessoas, o ambiente de trabalho e como vão trazer resultados 
positivos de crescimento”.

Por essa razão, diz ela, “é importante deixar claro que o senso 
de dono é algo que demanda um desenvolvimento contínuo. De 
nada adianta ter intrínseco o entendimento do que é, se não tem 

# 16       SET / 2022

Suplemento Especial

SENSO DE DONO, VOCÊ TEM?

Texto: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

Se não tem, ele pode ser desenvolvido. É fundamental que todos 
tenham o senso de dono na empresa em que trabalham, caso 
contrário, provavelmente estão no lugar errado
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desenvolvidas as competências e habilidades 
para estar à frente de tais ações. Desta forma, 
cabe ressaltar a importância da participação 
das empresas nesse processo, afinal, são as 
que mais têm a ganhar com essa modalidade de 
qualificação de líderes”.

Ela acrescenta que investir no treinamento 
da equipe para desenvolver o senso de dono se 
aplica a todos os colaboradores, porém, isso 
precisa estar alinhado à cultura da empresa. “Não 
adianta dar o treinamento e não ter indicadores para monitorar o 
comportamento. As lideranças precisam estar muito engajadas 
nesse propósito”.

Empreendedor serial à frente de negócios em diversos 
segmentos como indústria, distribuição, varejo, e-commerce e 
educação, Rica Mello, também afirma que o senso de dono tem 
que estar presente em todos os colaboradores. “Todos têm que 
ter os valores da empresa quase que carimbados em suas peles. É 
assim que você consegue criar culturas empresariais fortes”.

Ainda, de acordo com ele, quando alguém não tem senso 
de dono ou quando não está colocando em prática os valores 
das empresas, outros podem ajudá-los e caso ele não mude de 
comportamento, naturalmente, acaba sendo excluído da empresa. 
“Isto não é o desejável, mas é bom para não enfraquecer a cultura 
da empresa”, explica.

Contratação

No momento de contratação alguns indícios já podem ser 
observados. As dicas de Pollyana são “avaliar como era seu 
comprometimento com as pessoas e processos nas empresas 
anteriores. Quantos cursos fez no último ano e como se vê nos 
próximos 2 anos, nesse caso, para avaliar a ambição e expectativas 
do candidato”.

Rica sugere alguns questionamentos, como por 
exemplo, o que ele fez quando precisou resolver 
determinado problema de um cliente? “Esta 
pergunta serve para perceber se ele conseguiu 
resolvê-la do começo, meio e fim, ou seja, se ele 
tem tratativa, iniciativa e acabativa. Pode também 
recriar momentos em que se viram atitudes em 
um departamento que estava desconsoante com 
os valores da empresa. Perguntar se em algum 
momento ele trouxe uma redução de custo para 
a empresa em que trabalhava e qual o valor que 
ele deu quando trouxe uma economia para a 
empresa. Perguntas para perceber se a pessoa 

tem o senso de dono mais enraizado nela ou não”.

Desenvolvimento

Como nem sempre o senso de dono é natural 
nos colaboradores, ele pode ser desenvolvido, 
eles dão dicas sobre como identificar em quem 
vale a pena investir. “Vale a pena investir nos 
colaboradores com foco no autodesenvolvimento, 
intraempreendedorismo e que se preocupam 
com os resultados da empresa, passando pelo 

comprometimento de redução de despesas”, pontua Pollyana.

“Basicamente, tem pessoas com senso de dono mais apurado e 
quem não tem, tem que treinar, ensinar quais atitudes precisam ter 
para que elas consigam desenvolver esse senso. E quando de fato 
elas não têm senso de dono, não cuidam do cliente, que é a razão de 
todas as empresas, e se também não cuidam bem dos custos e não 
têm a característica de união, não vale a pena investir”, afirma Rica.

Segundo ele, há duas maneiras de investir nos colaboradores, 
no atacado e no varejo. “No atacado é pela cultura da empresa, 
quando ela tem muito claro os seus valores e a sua missão, o 
porquê de ela existir e para onde ela está indo. Há uma cultura 
empresarial forte e todo mundo entende qual é o papel de cada 
um e para onde está indo. É claro que nesse atacado, você deveria 
pensar como inspirar, motivar e ter processos para conseguir o 
reconhecimento de cada um e dar cada vez mais potencial para as 
pessoas crescerem”.

No varejo, explica Rica, o papel é do gestor. “As pessoas têm 
capacidades e potenciais diferentes, e quem tem que ver isso é o 
gestor direto daquela equipe. Ele tem que ter critérios de avaliação 
e ajudar quem quer ir mais longe em sua carreira, quem tem mais 
ambição, e tem gente que tem menos, o que não é um problema. É 
garantir que todos estejam felizes com os papeis que exercem. É 

sempre o cargo acima olhando para os níveis abaixo 
e nada impede que olhem para outros níveis para 
já prepararem pessoas para darem os próximos 
passos para chegarem mais à frente. Também 
vemos que núcleos de gestão não olham só o 
próprio núcleo, mas também o próximo e o próximo”.

Atitudes

De acordo com Pollyana, os principais sinais e 
atitudes que os colaboradores demonstram que 
têm ou podem ter o senso de dono, começam pelo 
comprometimento com pessoas. “Passando pela 
satisfação do cliente interno e externo. Como diz 
Simon Sinek (um consultor Inglês), se você não 

Pollyana Guimarães, 
idealizadora da Evoluzi, empresa de 

curadoria de treinamentos corporativos

SENSO DE DONO, VOCÊ TEM?

Rica Mello, 
empreendedor serial à frente de negócios 

em diversos segmentos
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entender de gente, jamais 
entenderá de negócios. 
Outro comportamento que 
pode ser avaliado é o de 
comprometimento com 
os gastos da empresa”. O 
contrário, “é o profissional 
que fica isolado e não gosta 
de contato com as pessoas, 
que faz as suas atividades e 
pronto, profissional que não 
gosta de se desenvolver 
para aprimorar suas 

habilidades e competências”, especifica.

Rica também destaca o comprometimento com os gastos da 
empresa. “Quem tem senso de dono está preocupado com os 
gastos, com os custos, e gastará o que realmente necessita de 
investimento, para que consiga entregar um produto ou serviço de 
ótima qualidade para os seus clientes. Ele está preocupado com o 
cliente, que como eu disse anteriormente, é o bem mais importante 
de uma empresa. Cuidar dos clientes e dar respostas rápidas para 
eles, quando têm um problema”, conclui.

Pontos-chave

A seguir, Pollyana pontua quais critérios devem ser aplicados 
para despertar do senso de dono:

• Desenvolver competências: Aqueles que serão inseridos nesse 
processo precisam passar por uma capacitação para adquirirem 
uma visão abrangente do negócio. Esse treinamento é fundamental 
para ajudá-los a identificar quando algo precisa ser feito e qual o 
caminho certo a ser seguido.

• Fazer a gestão do tempo: A capacitação ocorre simultaneamente 
à execução de outras tarefas. Assim, é necessário gerenciar o 
tempo, de modo que seja conciliado o período de trabalho para dar 
a devida atenção às demais áreas da empresa.

• Fortalecer a interação social: Se preocupar com as pessoas 
é a peça-chave no desenvolvimento do senso de dono. Ter essa 
empatia configura em entender e priorizar processos obrigatórios, 
como dar feedbacks – que precisam ser vistos como um ato de 
amor e não como algo já padronizado.

• Estudar o segmento: É crucial entender o mercado de atuação 
da empresa, bem como saber quem são os concorrentes e 
quais impactos sociais são causados. Isso ajuda a identificar as 
competências que precisam ser desenvolvidas para que, de fato, 

haja uma ação efetiva naquilo que precisa ser feito.

Conhecer os números da empresa. Durante o processo de 
desenvolvimento e treinamento, o profissional precisa não 
somente conhecer o faturamento, mas também os números da 
empresa. Afinal, a partir disso terá o conhecimento pleno acerca 
das dificuldades e desafios para exercer a gestão empresarial com 
maior propriedade.

Senso natural de dono

Coordenador de Compras da Jocar, Claudinei da Silva Florêncio, 
começou no setor automotivo aos 14 anos de idade em uma 
oficina de vidraçaria, como instalador de fechaduras, maçanetas 
e borrachas. Na Jocar desde 1987, ele entrou como vendedor de 
balcão, passou por todas as funções até chegar ao seu cargo atual. 
Ele conta que o senso de dono é natural dele.

“Para todas as decisões que eu tomo, eu vejo o lado da empresa 
como um todo. Eu sou o cara que ajuda, puxa a orelha dos outros 
e faz a coisa acontecer. Sou de Compras, mas às vezes ajudo em 
outros departamentos, da mesma forma que eu sou”.

Para ele, todos os colaboradores precisam ter o senso de dono. 
“É importante para todos, pois assim, conseguem ajudar a cortar 
custos, melhorar o ambiente de trabalho e melhorar em tudo. 
Porque quando você vê alguma coisa errada, corrige e vê o que 
pode mudar, é melhor para todo o sistema da empresa”.

Claudinei ensina dando exemplos para a sua equipe. “Às vezes, a 
pessoa vai comprar um produto e foca no melhor e não no pacote, 
que é o melhor preço e do fornecedor que lhe dê total segurança. 
Pagar muito barato não significa que tenha feito o melhor negócio, 
o barato pode sair caro, se receber o produto que não era o que 
esperava, e é na garantia que você vê quem é ou não o seu parceiro. 
Tem que avaliar preço bom e se o fornecedor te dá assistência. 
Isso eu sempre passo para o pessoal aqui”, conclui.

Claudinei da Silva Florêncio, 
coordenador de Compras da Jocar

S U P L E M E NTO E S P E C I A L
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MEIO AMBIENTE Por: Karin Fuchs  |  Foto(s): Divulgação

BORGWARNER AVANÇA CADA VEZ 
MAIS NA DESCARBONIZAÇÃO
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lobalmente, a descarbonização 
faz parte da estratégia da 
BorgWarner e ela tem investido 
em várias frentes, cada vez mais, 

para ter um portfólio de produtos que 
contribua para a redução de emissões de 
poluentes. Aqui no Brasil, a novidade mais 
recente foi o início da produção, no mês de 
setembro, de turbos compressores da série 
B70H, de última geração, com a tecnologia 
de rolamento ball bearing. O lançamento 
oficial para a imprensa foi na sua fábrica em 
Itatiba (SP), também no mês de setembro. 

A tecnologia ball bearing é um 
sistema de rolamentos nos mancais do 
turbocompressor que permite um aumento 
de eficiência da turbina, reduzindo o 
consumo de combustível. Destinados a 
veículos pesados, caminhões e ônibus, 
entre os seus principais benefícios, 

Luis Fernando Dias Pinto, supervisor de 
Engenharia de Aplicação e Validação OEM 
da BorgWarner ETTS, pontuou, “a melhora 
na resposta transiente, T2T em até 25%, 
maior eficiência do estágio de turbina em 
até seis vezes, maior capacidade de carga 
(trabalho do turbo) e a redução do fluxo de 
óleo em até 50%”. 

Os novos turbos estão totalmente 
alinhados à regulamentação e já atendem 
ao P8 do Proconve (Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores), 
mais conhecido como Euro 6, que entrará 
em vigor a partir do início de 2023. “Nós 
temos a visão de um mundo mais limpo, de 
fornecer sistemas de propulsão, sejam eles 
para motor de combustão interno híbrido 
ou elétrico, mas um fator muito importante 
não só para a gente, mas também para as 
montadoras, é a regulamentação”, afirmou 
Luis Fernando. 

Descarbonização

As iniciativas globais de descarbonização 
da BorgWarner abrangem avançar em 
veículos elétricos (leves e pesados) e 
otimizar o portfólio de combustão. Segundo 
estudo da Anfavea em parceria com a 
consultoria BCG, o Brasil tem diferentes 
rotas tecnológicas para o setor de 
transportes e em três delas, a BorgWarner 
tem soluções limpas: combustíveis fósseis, 

biocombustíveis e eletrificados (ver boxes).

Nas palavras de Wilson Lentini, diretor 
Geral para Emissions, Turbo e Thermal 
Systems da BorgWarner Brasil, o Brasil 
tem uma posição vantajosa em termos 
de emissões, considerando sua matriz 
energética e todas as possibilidades 
de rotas tecnológicas disponíveis. “O 
mais importante, independentemente 
de qual rota o País decidir seguir, é que a 
BorgWarner oferece soluções limpas e 
sustentáveis para atender as demandas 
atuais e futuras”.

No Brasil, eles preveem que a 
descarbonização terá uma transição mais 
gradual quando comparada à Europa e aos 
Estados Unidos, justamente pela nossa 
matriz ser mais limpa. “Mais de 50% do 
nosso portfólio global de desenvolvimento 
são destinados à eletrificação, mas isso 
não significa que no Brasil será o mesmo. 
O País caminhará muito de acordo com o 

Luis Fernando Dias Pinto, supervisor 
de Engenharia de Aplicação e Validação OEM 
da BorgWarner ETTS

MEIO AMBIENTE

Em setembro, a empresa  iniciou a 
produção de turbos compressores para 
veículos pesados, com a tecnologia de 
rolamento ball bearing 

G

BORGWARNER

A tecnologia ball bearing é um sistema de rolamentos 
nos mancais do turbocompressor que permite um 
aumento de eficiência da turbina, reduzindo o consumo 
de combustível, destinados a veículos pesados, 
caminhões e ônibus
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que o cliente quiser, talvez o combustível 
mais limpo para os nossos veículos seria o 
híbrido flex”. Seja qual for, ele frisou que a 
BorgWarner está pronta.

 
“Nós temos o desenvolvimento de 

tecnologias de produção local, como os 
turbos compressores ball bearing, e temos 
tecnologias que estão para ser definidas. 
A partir do momento que recebemos input 
dos nossos clientes, nós podemos oferecer 
a solução que eles precisam e que a gente 
entenda que seja a mais apropriada e 
associada ao que o País entender que é 
importante”. 

Combustíveis fósseis 

Pelo Relatório Anual de Sustentabilidade 
2022, produzido pela BorgWarner, os 
turbocompressores fabricados e vendidos 
pela empresa em 2021 são capazes 
de reduzir a emissão de carbono em, 
aproximadamente, 18 milhões de toneladas 
métricas durante a vida útil média de cada 
veículo. A BorgWarner oferece diversas 
soluções tecnológicas que contribuem 

para a redução das emissões, como 
turbocompressores, VCT e válvulas EGR. 
E as suas tecnologias de sincronização de 
came variável (VCT), produzidas em 2020, 
permitirão que os motores nos quais estão 
instalados evitem a geração de cerca de 
10 milhões de toneladas métricas de CO2 
ao longo de sua vida útil.

Biocombustíveis

A BorgWarner foi pioneira a disponibilizar 
turbocompressores para motores flex 
de três cilindros fabricados no Brasil, 
presentes em modelos como VW Up!, 
VW Golf, VW Polo, VW Virtus, VW T-Cros, 
VW Nivus, Jeep Compass e Fiat Toro. E 
pioneira também no desenvolvimento 
de sistemas de injeção de combustível 
aquecidos, em 2012, com o objetivo inicial 
de eliminar o tanque auxiliar de gasolina 
para desempenho em baixas temperaturas 
com o etanol. O sistema também se 
tornou indispensável no cumprimento das 
leis de emissão, reduzindo a geração de 
hidrocarbonetos quando o motor está frio. 

Eletrificados 

Globalmente, a BorgWarner continua 
investindo continuamente para expandir 
seu portfólio de soluções para os veículos 
elétricos, incluindo, por exemplo, os 
próprios sistemas de baterias para esse 
segmento. O seu portfólio também 
contempla os inversores, que estão 
entre os três principais componentes 
que permitem a propulsão de veículos 
elétricos a bateria. Em 2021, a BorgWarner 
produziu 134.000 inversores que acionam 
os motores de aproximadamente 98.000 
veículos. Essa implantação do produto 
contribuirá para reduzir cerca de 400.000 
toneladas métricas de CO2 ao longo da 
vida útil dos veículos. 

À medida que a adoção de veículos 
elétricos acelera, a BorgWarner prevê 
que sua produção de inversores em 2026 
aumente significativamente, levando a 
uma redução de emissões de 7 milhões 
de toneladas métricas de CO2 ao longo da 
vida útil desse componente. 

Wilson Lentini, diretor Geral 
para Emissions, Turbo e Thermal 
Systems da BorgWarner Brasil

MEIO AMBIENTE BORGWARNER

Os novos turbos estão totalmente 
alinhados à regulamentação e 
já atendem ao P8 do Proconve 
(Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores), 
mais conhecido como Euro 6, que 
entrará em vigor a partir do início 
de 2023





32 | BALCÃO AUTOMOTIVO

Dois amigos de infância; dois sonhos distintos. Quer dizer, distintos, mas 
nem tanto.

Ambos, decidiram ser candidatos:

• Um, candidato a prefeito da cidade do interior, onde 
nasceu, para um mandato de 4 (quatro) anos, com 
possibilidade de reeleição;

• O outro, candidato à vaga para o cargo de diretor, 
(mandato de 4 anos), em uma empresa multinacional 
que vai se instalar na mesma cidade, com objetivo de 
trazer inúmeros benefícios para o povo da região.

As pesquisas de intenção de votos indicam a vitória do candidato a 
prefeito em primeiro turno, considerando a margem de erro. Por outro lado, 
o candidato a vaga de diretor realizou uma pesquisa diferente, ou seja, 
buscou informações sobre a empresa a qual pretende ingressar, em breve.

Coincidentemente, assim como as eleições e o início do mandato estão 
previstos para acontecer em outubro e janeiro, respectivamente, o registro 
da empresa vai acontecer até o final do mês de outubro e previsão para o 
início das atividades a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro.

Finalmente, chegou o mês de outubro e o sonho de ambos foi realizado: 
O candidato a prefeito venceu o pleito, em primeiro turno, com a maioria 
absoluta dos votos válidos, enquanto o candidato a diretor foi aprovado na 
seleção de emprego, sendo o escolhido entre os 6 (seis) outros candidatos 
que concorreram à vaga.

Na trajetória, entre o sonho até sua concretização, algumas semelhanças 
foram observadas pelos amigos:

Para conquistar o sonho de ser prefeito, se preparou: ingressou na 
faculdade de administração com ênfase em política; filiou-se a um partido 
político; foi o escolhido nas prévias do partido e se candidatou ao cargo 
de prefeito; fez parceria com um especialista em marketing político; se 
engajou na campanha eleitoral até ser eleito prefeito.

Assim como para realizar o sonho de ser diretor de uma grande 
empresa, ingressou na Faculdade de Administração e, em seguida, no 
curso de coaching com ênfase em carreira; ficou atento às oportunidades 
de mercado; fez um curso de marketing pessoal; cursou inglês e espanhol 
e participou de diversas palestras e eventos na área de administração, 
marketing e responsabilidade social.

Após passarem por essa importante etapa, é momento de revisar o 
planejamento que será implementado a partir de janeiro, portanto, cada 
um deles se dedicou bastante, sendo: um ao plano de governo e o outro 

“CANDIDATOS EM CAMPANHA”
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ao planejamento estratégico que lhe foi apresentado pelo CEO (Chief 
Executive Officer) da empresa.

O agora prefeito, precisa definir os nomes que irão compor o 
secretariado; assim como o agora diretor precisa escolher os candidatos 
que irão ocupar os cargos de gerentes e coordenadores.

Ambos têm objetivos distintos em relação ao crescimento político e 
profissional, respectivamente. O prefeito deseja chegar ao Senado em um 
prazo de aproximadamente 10 anos e o agora diretor pretende assumir o 
cargo de CEO, seja na empresa atual ou em outra grande empresa, caso 
surja uma proposta irrecusável.

A dinâmica de ambos os cargos se assemelham, a saber: O Prefeito, 
com o apoio político dos vereadores, é o responsável pela aplicação dos 
recursos provenientes dos impostos e demais verbas repassadas pelo 
Estado e pelo Governo Federal. Cabe ao prefeito, portanto, zelar pela boa 
administração da cidade, empreender a gestão da coisa pública, exercer o 
controle do erário, planejar e concretizar obras, sejam elas da construção 
civil ou da área social, sancionar as leis aprovadas em votação pela 
câmara municipal, mas também vetar e elaborar propostas de leis quando 
achar necessário, buscar convênios, benefícios e auxílios para o município 
que representa, além de planejar, comandar, coordenar e controlar, entre 
as outras diversas atividades relacionadas ao cargo.

Ao diretor de uma empresa, cabe dirigir, planejar e controlar as 
atividades de diversas áreas da empresa, fixando políticas de gestão 
dos recursos financeiros, administrativos, estruturação, racionalização e 
adequação dos serviços diversos.

Com base nessa premissa, os amigos de infância pretendem firmar 
parcerias para desenvolvimento de projetos que impliquem na melhoria 
de vida da população da cidade e, consequentemente, ajudá-los na 
trajetória rumo à conquista de novos objetivos.

Ambos conseguiram alcançar seus objetivos e, portanto, não devem 
parar por aí, afinal, vida é movimento. O homem sempre está em constante 
evolução e busca pelo sucesso e realização.

Certamente, para chegar ao senado, o prefeito vai em busca de realizar 
um excelente mandato, a fim de ser reconhecido por sua base política 
como opção ideal para um projeto que o conduza ao cargo de senador 
em médio ou longo prazo.

Para chegar ao cargo de CEO (Chief Executive Officer), que em 
português significa Diretor Executivo, o diretor da empresa que logo vai 
se instalar na cidade, sabe que precisa se qualificar ainda mais, afinal, o 
CEO é a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma 
organização. Ele é o responsável pela estratégia e visão da empresa e o 
maior representante de uma empresa em todo o mercado. Dessa forma 
ele pretende ampliar sua rede de networking, participar de palestras, 
workshops, cursos abertos e cursos de pós-graduação, aprimorar o 
inglês, que é essencial, principalmente em grandes empresas. O cargo 
atual vai lhe possibilitar desenvolver suas habilidades de tomada de 
decisão, organização, comunicação e liderança de todas as maneiras 
possíveis. Pretende, portanto, administrar a empresa com tomada 
de decisões de forma rápida e convicta, entender o que motiva os 
envolvidos no negócio e torná-los apoiadores da tomada de decisões; 
ser proativo, transmitir confiança, com visão sistêmica, resiliência e 
liderança capaz de motivar e influenciar a equipe, ajudando-a a atingir 
os objetivos traçados.

Sonhar, acreditar e se preparar são palavras-chave para aqueles que 
desejam alcançar seus sonhos e objetivos.

Pense nisso!

*Analista Administrativo Sênior da Distribuidora Automotiva S/A – Filial Salvador; Bacharel em 
ADM; MBA em Gestão de Empresas; MBA em Liderança Coaching; Co-autor dos livros “Ser Mais 

Inovador em RH” – “Motivação em Vendas” e "Planejamento Estratégico para a Vida”

Comportamento“CANDIDATOS EM CAMPANHA”
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Balcão dos

Pesados
& Comerciais

PESQUISA APONTA 
TENDÊNCIAS 

NO MERCADO 
DE CAMINHÕES

TEXTO: REDAÇÃO | FOTO(S): DIVULGAÇÃO

Indústria e clientes 
são favoráveis a 
incentivos para 
quem investir 
em propulsões 
mais limpas
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No Conexão Anfavea, realizado em 14 de 
setembro, foi divulgada pesquisa inédita 

sobre o setor de caminhões, desenvolvida pela 
SAE Brasil, KPMG e AutoData. As entrevistas 
contemplaram representantes da indústria 
e clientes, abordando desde o interesse de 
compra de um modelo 0 km até a disposição de 
aderir a planos de assinatura.

O estudo foi apresentado por Ricardo 
Bacellar, da SAE Brasil. Com relação à adoção de 
tecnologias de propulsão mais limpas, a maioria 
defendeu a necessidade de haver programas de 
incentivos do governo para quem quiser investir 
em veículos do gênero. Do total ouvido, 65,6% 
concordaram plenamente com essa premissa e 
26,9% concordaram parcialmente.

Para se ter uma ideia, existiu multiplicidade 
acerca de quais seriam as fontes energéticas 
renováveis mais favoráveis à realidade 
brasileira. Entre elas, o diesel verde prevaleceu, 
mas também foram destacadas a eletrificação, o 
hidrogênio e biometano, ou seja, há espaço no 
Brasil para que várias tecnologias na área de 
cargas convivam no futuro, o que também deve 

ocorrer no segmento de veículos leves.

CAMINHÃO NOVO

Com relação à intenção de compra de um 
caminhão novo, 27,3% disseram pretender 
fazer a aquisição este ano e outros 22,3% nos 
próximos dois anos. Um terço dos entrevistados 
deixou claro que não pretende investir num 
veículo 0 km, dos quais 62% são autônomos.

A respeito de considerar a locação como 
alternativa à compra de um caminhão, 45,5% 
disseram que sim, 21,5% se mostraram 
indecisos e 33% disseram não. Quanto às 
vantagens para se optar pelo caminhão por 
assinatura, 33% responderam ser o maior fluxo 
de caixa e ter capital disponível para outros 
investimentos.

Por fim, segundo a maioria dos entrevistados 
(30,9%), o prazo ideal para o plano por 
assinatura é de 24 meses. Do restante, 21,8% 
responderam 12 meses e 24,5% falaram de 36 
meses, enquanto a opção 48 meses foi escolhida 
por 7,3% e a de 60 meses por 14,5%.                  

Ricardo Bacellar, 
da SAE Brasil

Com relação 
à intenção de 
compra de 
um caminhão 
novo, 27,3% 
disseram 
pretender fazer 
a aquisição 
este ano e 
outros 22,3% 
nos próximos 
dois anos
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Depois de estrear na Ásia no início do ano, a montadora acaba de 
assinar com seu primeiro importador oficial no Oriente Médio. Ao 
mesmo tempo em que os veículos desembarcam na Jordânia, executivos 
da IA Automotive, que vai representar a marca, vieram ao Brasil para 
formalizar a parceria. A princípio, a VWCO vai entrar no mercado 
jordaniano com modelos das famílias Delivery e Constellation.

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS 
ESTABELECE PRIMEIRO IMPORTADOR 
OFICIAL DA MARCA NO ORIENTE MÉDIO

EMPRESAS RANDON PROMOVEM AÇÃO DE 
BEM-ESTAR PARA CAMINHONEIROS

Em setembro, a Suspensys Sistemas Automotivos 
completa 25 anos como uma das líderes em 
fabricação de sistemas e componentes de 
suspensões e eixos para veículos comerciais. Com 
o olhar direcionado para o futuro do transporte, 
a companhia investe no desenvolvimento de 
tecnologias para o segmento, fornecendo soluções 
diversificadas para as principais montadoras 
de caminhões, ônibus e semirreboques e para o 
mercado de reposição.

As Empresas Randon promoveram em 16/09 uma ação de bem-estar para homenagear 
os profissionais do volante. Das 08h às 19h, ocorreu o Pit Stop do Caminhoneiro, 
atividade com oferta de atendimentos estéticos e de saúde, para propiciar um momento 
de descanso em meio à correria do trabalho. Uma estrutura esteve disponível ao lado 
da unidade da SIM Rede de Postos localizada na rodovia BR 290/Freeway, quilômetro 
69, na cidade de Gravataí (RS).

A Divisão de Soluções para Veículos Comerciais 
(CVS) da ZF destacou seu compromisso com o 
futuro totalmente eletrificado da mobilidade, 
apresentando suas mais recentes tecnologias de 
eletromobilidade. Isso inclui o novo acionamento 
central elétrico CeTrax 2 da ZF – um sistema 
integrado e modular de e-driveline para veículos 
comerciais pesados; e seu novo e avançado 
sistema de direção elétrica assistida (EPS) para 
caminhões, ônibus rodoviários e urbanos.

Fortalecendo cada vez mais sua participação 
em iniciativas de energia limpa para o transporte 
coletivo urbanos brasileiros, a Marcopolo, 
em parceria com a BYD, gigante chinesa de 
veículos elétricos, fez a entrega de 20 novos 
ônibus Torino 100% elétricos para a cidade de 
Salvador, na Bahia. Os veículos serão utilizados 
a partir deste mês de setembro em linhas na 
região metropolitana da capital baiana.

MARCOPOLO REFORÇA SUA 
PRESENÇA EM ELÉTRICOS COM 20 
NOVOS ÔNIBUS PARA A BAHIA

ZERO EMISSÕES: ZF APRESENTA 
NOVAS SOLUÇÕES AVANÇADAS 
DE ELETROMOBILIDADE PARA 
VEÍCULOS COMERCIAIS

SUSPENSYS COMPLETA 25 ANOS INVESTINDO 
EM ELETROMOBILIDADE NO MERCADO DE 
TRANSPORTE

Texto: Redação | Foto(s): Divulgação
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A Allison Transmission anuncia o sucesso crescente da nova 
geração do sistema de propulsão híbrido-elétrico eGen Flex™, 
com várias empresas de transporte público no Centro-Oeste 
norte-americano optando pelo Allison eGen Flex para seus 
ônibus. A Metropolitan Evansville Transit System, que fornece 
serviços de transporte público para Evansville, Indiana; a 
GO Transit, com sede em Oshkosh, Wisconsin, e a Muncie 
Indiana Transit System.

Marilsa Rodrigues Simões saiu de cabelereira 
profissional em Araçatuba (SP) para ser 
motorista de caminhão no Mato Grosso. No 
Dia do Caminhoneiro (16 de setembro), Marilsa 
representa esses profissionais de extrema 
importância para a economia do País e que ainda 
atraem novas pessoas em busca de trabalhar 
nas estradas. Há dois anos atuando como 
caminhoneira, Marilsa tem orgulho da profissão.

VIDA DE CAMINHONEIRO AINDA ATRAI HOMENS E 
MULHERES PARA A ESTRADA

A temporada 
2022 da Copa 
Truck abriu a 
reta final no 
fim de semana 
de 17 e 18/9, 
no Autódromo 
Internacional de Tarumã (RS) com etapa dupla e pilotos 
acelerados pela FPT Industrial na briga pela liderança do 
campeonato. Felipe Giaffone #4, na classe PRO, e Raphael 
Abbate #26, da classe Super Truck. Também pela equipe Usual 
Racing, Djalma Pivetta #21, e o atual campeão da categoria 
Super Truck, Felipe Tozzo #57, da FPT/Dakar Motorsports.

A Autotravi Borrachas e Plásticos lançou uma 
importante atualização em seu catálogo da linha 
pesada. Entre as peças, que complementam as 
linhas de alto giro na linha pesada, destacam-
se guarnições de porta, para-brisas, canaletas e 
pestanas para caminhões como o Volvo VM, e FH, 
ícones da marca Volvo. O pacote inclui os novos DAF 
XF e DF e as linhas Delivery e Constellation da VW, 
também a Iveco. Ainda este ano virá um novo pacote 
da Mercedes-Benz.

AUTOTRAVI ATUALIZA SEU 
CATÁLOGO DA LINHA PESADA

Presente em mais de 50% dos caminhões do grid da 
Copa Truck, a Meritor Brasil completa 12 anos de 
presença nesta disputa. De acordo com Fernando 
Martinez, engenheiro Especialista do Produto da 
Meritor Brasil e responsável pelos projetos dos 
caminhões, “as ações da Meritor vão além do 
suporte de engenharia e produto... construímos os 
eixos exclusivamente para os caminhões da Copa 
Truck”, complementa.

DAS PISTAS PARA AS RUAS: OS 
EIXOS MERITOR NÃO PARAM DE 
EVOLUIR

PILOTOS ACELERADOS PELA FPT INDUSTRIAL 
BUSCARAM A LIDERANÇA DA COPA TRUCK 
NO AUTÓDROMO DE TARUMÃ

SISTEMA DE PROPULSÃO HÍBRIDO-
ELÉTRICO ALLISON EGEN FLEX™ ESTIMULA O 
CRESCIMENTO DO TRANSPORTE LIMPO NO 
CENTRO-OESTE
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O TIME DA ODAPEL RACING 
NO PODCAST BALCÃO 
AUTOMOTIVO EM ALTA 
VELOCIDADE

COLUNA ALTA VELOCIDADE

Todos os detalhes e os desafios da Copa Truck, nas etapas 
de Londrina (PR) e de São Paulo (SP), respectivamente 
a 5ª e a 6ª deste ano, realizadas nos dias 10 de julho e 
21 de agosto, foram comentados pelos pilotos Paulo 
Salustiano e Débora Rodrigues, na segunda edição do 
Balcão Automotivo em Alta Velocidade, uma iniciativa do Balcão Automotivo em parceria com o piloto e diretor 
Comercial da Odapel Distribuidora de Autopeças, José Augusto Dias (Jô), que também é co-apresentador da live. 
A apresentação ficou a cargo do editor-chefe do Balcão Automotivo, Silvio Rocha.

“Londrina foi uma corrida especial, principalmente para a Odapel Racing, foi a primeira vez que o Jô e eu vencemos 
pelas nossas categorias no mesmo final de semana, foi bem legal e vai ficar marcado para sempre”, afirmou 
Salustiano, lembrando que a Odapel Racing foi uma iniciativa do Jô e que desde 2020 ele faz parte desta parceria 
e a Débora, desde 2021. “É uma parceria saudável, bem legal, os três integrantes aqui da Odapel Racing”.

Odapel Racing – Jô contou que a Odapel Racing foi um projeto “pessoal” para se aproximar mais dos clientes, ter 
visibilidade e que acabou tendo amplitude. “Um ponto que me marcou muito foi a final do campeonato em 2019, 
em Interlagos. Era o evento de 60 anos da Odapel e na arquibancada um público de quase 1.200 pessoas. Eu vi que 
as pessoas estão gostando de corrida de caminhões, isso é importante não só para a Odapel, mas para todos. O 
fabricante não quer só aparecer na televisão, mas também ter o retorno dos clientes que estão lá com a gente. 

Eles são os nossos consumidores”.

Sobre os parceiros, Débora comentou que são nos momentos difíceis que as 
parcerias ficam mais relevantes. “Não é simplesmente um patrocinador, são 
parceiros que continuaram apoiando a gente, o Jô, o Salu e eu. É gostoso saber 
que você não tem somente um patrocinador, mas tem parceiros. Eu estou muito 
feliz com os parceiros que o Jô trouxe para mim, pois não é a primeira vez que 
eles mostram o carinho e a parceria que têm comigo”.

Campeão indefinido - A 7ª e 8ª etapas da Copa Truck, disputadas no Autódromo 
de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do 
Sul, decidiu os cinco pilotos que vão lutar pelo título na Grande Final, marcada 
para o dia 6 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. 
Na Copa Truck, até agora: 1 - Wellington Cirino (Mercedes-Benz) - 234 pontos; 
2 - Beto Monteiro (Volkswagen) - 229; 3 - Roberval Andrade (Mercedes-Benz) - 
224; 4 - Felipe Giaffone (Iveco) - 223; 5 - Paulo Salustiano (Volkswagen) – 199. 
Jô, que acumula uma vitória na 5ª etapa, em Londrina, e duas em São Paulo, na 
6ª etapa, na Super Truck, divisão de acesso da categoria, não esteve presente 
em Tarumã por conta de um tratamento médico. Aliás, na Super Truck, com os 
bons resultados em Tarumã, Danilo Alamini se sagrou campeão com uma etapa 
de antecipação.

Assista a entrevista completa em: 
https://www.youtube.com/watch?v=l2V74lTxXAs

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

Patrocinadores Live - 1º de setembro





40 | BALCÃO AUTOMOTIVO

1Lubrificantes e Fluidos Drive+Siga corretamente as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.
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Mercado Por: Karin Fuchs e Silvio Rocha  |  Foto(s): Divulgação
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 NEXUS Automotive International é um ITG, International 
Trading Group, um acelerador de negócios que intermedia 
as relações comerciais entre fabricantes e distribuidores. 

Fundada na Suíça em 2014, a NEXUS teve a SK Automotive como 
seu primeiro membro no Brasil neste mesmo ano. Atualmente 
são 17 distribuidores (membros), e no início de 2022 lançou a sua 
marca própria no Brasil, a Drive Plus, já consagrada globalmente, 
mas com fornecedores locais.

Aqui no Brasil o projeto começou há quatro anos, quando 
Fernando Passos assumiu o cargo de diretor da NEXUS Automotive 
International para a América Latina; ele já atuou como General 
Manager South America da Valeo.

“Inicialmente, tentamos importar produtos de fornecedores 
já homologados, mas não conseguimos tirar o projeto do papel. 
Finalmente em 2021, fechamos um projeto 
com a NEXUS Automotive Internacional para 
desenvolver fornecedores locais e hoje temos 
parcerias com fabricantes de bombas d’água, 
fluidos de freio e lubrificantes. Em janeiro deste 
ano. fizemos o lançamento de bombas d’água 
e lubrificantes e, em julho, lançamos fluidos de 
freio. Quando conseguimos tropicalizar o projeto, 
ele saiu do papel pela viabilidade logística e 
econômica”, explica.

Também o site da Drive Plus foi tropicalizado 
para Drive Plus Brasil (www.driveplusbrasil.com), e 
Passos diz que o objetivo é ampliar o portfólio, de 
acordo com as demandas dos associados. “A ideia 

é ampliarmos o projeto para novas linhas de produtos, a exemplo 
do que temos na Europa. Já iniciamos o processo de divulgação da 
marca, e pretendemos massificar a comunicação”.

De largada, o portfólio de bombas d’água tem 26 partner numbers 
e chegará a 50 referências, em breve. “Começamos com os itens 
que mais vendem, das curvas AA e A, e incrementaremos o portfólio 
mediante o que a demanda solicitar. Estamos buscando fazer algo 
com “pés no chão”, crescendo gradativamente e sustentando esse 
crescimento. É um projeto de longo prazo”, afirma.

CRITÉRIOS

Como o modelo de negócio da NEXUS Automotive International 
envolve parceiros fabricantes, Passos conta que tem sido 
muito criterioso com as linhas de produto da marca Drive Plus, 

justamente para não haver grandes conflitos. 
“Procuramos ser bastante criteriosos com as 
linhas que estamos escolhendo para lançarmos 
aqui, justamente para causar o mínimo impacto 
possível com as parcerias que já temos 
estabelecidas. Existe um critério quando falamos 
em desenvolvimento de produtos para que a 
gente respeite os nossos parceiros”.

MODELO DE NEGÓCIO

Hoje, a distribuição da marca Drive Plus é 
feita exclusivamente pelos membros da NEXUS 
Automotive Internacional, tanto no Brasil como 
o exterior.

NEXUS LANÇA MARCA PRÓPRIA NO BRASIL

Mercado

A

Já consolidada na Europa, aqui o portfólio inicial da Drive Plus 
contempla bombas d’água, lubrificantes e fluidos de freio

Fernando Passos,
 diretor da NEXUS Automotive 

International para a América Latina
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No intuito de otimizar a parte de custos, a Drive Plus não tem 
estrutura física, um CD para abastecer os associados. “A negociação 
é feita por mim em nome dos 17 membros. Fechada a negociação, 
a logística de entrega é do fornecedor diretamente para o cliente, 
justamente para não gerarmos mais um elo na cadeia. Não temos 
nenhum tipo de operação física. Na Europa é um pouco diferente, 
mas aqui não faria sentido a NEXUS ser um intermediário físico 
nesse processo”.

Movimentação

Em 2021, o faturamento dos 17 membros da NEXUS Automotive 
International foi de R$ 12 bilhões. Passos ilustra que o modelo 
é bem fragmentando, tanto que o distribuidor com a maior 
participação deteve menos de 20% do total. “Temos especialistas 
de vários segmentos e a constituição deste grupo é bastante 
heterogênea, justamente para não sermos muito dependentes de 
nenhuma linha e de nenhum distribuidor. Isso nos ajuda quando 
vamos lançar algum projeto, pois se temos a aderência de quatro 
ou cinco distribuidores, conseguimos tirá-lo do papel. O foco não é 
colocar mais gente, mas sim trabalhar bem. O meu escopo não é só 

Brasil, onde temos 17 membros, mas toda a América Latina, onde 
temos mais de 40 membros”.

Como dito no início, a NEXUS Automotive Internacional é uma 
aceleradora de negócios, que intermedia a relação comercial entre 
fornecedores parceiros e os seus membros. “A nossa diferença, 
como um ITG, International Trading Group, de um grupo de compras, 
é que as relações comerciais entre fábricas e distribuidores são 
mantidas. Somos um intermediário paralelo e há um sistema de 
bonificação que é colocado em prática, a partir do momento que há 
alguma venda de um fornecedor parceiro para um distribuidor, mas 
completamente independente do que cada fábrica negocia com 
cada um dos membros”.

Membros

Auto Americano, Barros, Bezerra Oliveira, Castrillon, Comando, 
Comdip, Compel, Cyro Cavalcanti, Fortbras, Grupo PMZ, MercadoCar, 
Millano, Odapel, Pemaza, Scherer, SK Automotive e Toli.

https://www.nexusautomotiveinternational.eu/community-item/
nexus-automotive-brazil/

NEXUSMercado
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m 9 de setembro, a Anfavea realizou a sua coletiva de 
imprensa mensal, mostrando números animadores da 
indústria automobilística. No acumulado do ano até agosto, 
a produção de autoveículos (automóveis, comerciais leves, 

caminhões e ônibus), atingiu a marca de 1,549 milhão de unidades, 
um volume 4,7% maior do que o mesmo período de 2021. O que para 
Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, significa a virada.

“Agora que começou a virar, pois o primeiro semestre de 2021 foi 
bastante forte e o segundo houve queda de produção. A realidade 
deste ano é inversa, começamos 2022 bastante fracos em produção, 
pela crise, problemas de logística nos principais portos, na própria 
fabricação e lockdown na China. Em especial no final do primeiro 
semestre, esse cenário começou a mudar e a tendência é que haja 
um descolamento ainda maior daqui para frente, sempre superando 

PELA PRIMEIRA VEZ DESDE A PANDEMIA, A ANFAVEA NÃO FALA 
EM PARALISAÇÃO DE FÁBRICAS

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

EM FRANCO CRESCIMENTO, 
PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS 
BATE RECORDE EM AGOSTO
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o mês anterior”, afirmou. E a produção de 238 mil unidades no mês 
de agosto é um novo recorde para o ano. Para se ter uma ideia, em 
janeiro ela foi de 145 mil unidades.

Vendas – Em relação às vendas, em torno de 209 mil unidades 
também no mês de agosto, o resultado superou os últimos 19 meses, 
com uma média diária também expressiva de 9,1 mil unidades, 
reforçando uma tendência de alta. “Desde janeiro, nós vínhamos em 
um cenário de crescimento e o mercado começou a reagir de forma 
mais expressiva a partir de junho. Em agosto, nós tivemos um forte 
salto de vendas no mercado interno. O setor continua com números 
crescentes tanto de produção como de vendas”.

Exportação – Enquanto no mês de julho a queda foi de quase 10 
mil unidades exportadas, muito influenciada pela Argentina, agora 
o cenário é outro. “No mês de agosto, as exportações cresceram. 

O mercado argentino continua com oscilações, mas performando 
bem. Em agosto as exportações cresceram para a Argentina e 
voltamos ao patamar de exportações de junho. No acumulado 
do ano, foram 335 mil unidades (para todos os mercados que o 
Brasil exporta), superando o acumulado de 2019, período de pré-
pandemia”, informou Leite.

Paralisações – Desde a pandemia foram 24 paralisações que 
somaram 400 dias úteis de produção suspensa. Agora, pela primeira 
vez, o presidente da Anfavea afirmou que nenhuma fábrica estava 
paralisada, ao contrário, tem até as que estão trabalhando em três 
turnos. “O que já era uma tendência natural, pois com o aproximar 
do final do ano havia uma tendência de menor impacto em relação à 
cadeia de suprimentos e isso vem acontecendo”.

Segundo ele, o abastecimento não está totalmente normalizado, 
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mas caminha para isso. “Há uma tendência de normalização do 
abastecimento, um pouco influenciado pelo arrefecimento da economia 
global, mas também pelas fábricas que estão conseguindo colocar a 
sua produção em ordem. Quando falamos de semicondutores, houve 
arrefecimento de demanda por outros produtos, como celulares, e 
isso gera um pouco mais de alívio para o setor automotivo e se reflete 
na produção de forma geral”.

Fatores que impactam o setor – Juros altos, inadimplência e 
limitações ao crédito, são os fatores que têm impactado o setor, em 
especial, a restrição ao crédito. “Hoje, 70% das vendas são à vista 
e 30% a prazo, isso é muito atípico, pois o setor aponta justamente 
para o contrário, ele depende muito mais do crédito. Espera-se para 
o próximo ano uma situação um pouco mais normalizada. Trata-se 
também de um cenário global que tem impactado o País e diretamente 
o nosso segmento”, especificou Leite.

Pesados – No segmento de pesados, o vice-presidente da 
Anfavea, Marco Saltini, comentou os números. No comparativo com 
o mês anterior, as vendas de caminhões cresceram 8,2% em agosto, 
somando 12,5 mil unidades. “O que vem acontecendo nos últimos 
anos é uma grande representação do segmento de pesados, com 
51% dos emplacamentos, seguido pelos semipesados, com 27%. 
Praticamente todos os segmentos tiveram crescimento no mês de 
agosto, exceto os médios, com uma retração de 0,6%”.

No acumulado do ano, foram 81,7 mil unidades emplacadas, uma 
queda de 2,4% em relação ao mesmo período de 2021, mas com um 
crescimento maior do que em 2019, quando foram registradas 65,2 mil 
unidades emplacadas. “Nada que preocupe, pois o começo deste ano 
para caminhões e ônibus foi muito ruim. Tivemos muitas dificuldades 
de produção e isso veio se recuperando ao longo do tempo. Devemos 
caminhar com certa normalidade”.

Ônibus – No segmento de ônibus a alta foi de 37,2%, em relação 
a julho, totalizando 1,7 mil unidades. No acumulado do ano, até 
agosto, foram 10,3 mil ônibus emplacados, um volume 1,8% superior 
ao mesmo período de 2021. “É ainda que uma recuperação do setor 

de ônibus que vem vindo nos últimos meses”, destacou Saltini. Por 
segmentos, a participação dos ônibus Caminhos da Escola teve uma 
participação de 33%, ônibus urbano, 27%, micro e miniônibus, 19%, e 
rodoviários, 18%, o que mostra uma retomada do turismo.

Por combustível – Chama a atenção que a participação dos 
elétricos e híbridos vem crescendo nas vendas do setor, ainda que de 
maneira tímida. Em 2021, nas vendas de Autoveículos (automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus), 82,8% eram flex, 12,8% a 
diesel, 2,8% a gasolina, 0,1% elétrico e 1,5% híbrido. Neste ano, as 
participações de veículos flex e a diesel nas vendas foram as mesmas, 
houve uma pequena redução para os movidos a gasolina, para 2,7%, 
enquanto aumentou para 0,4% a participação dos elétricos e para 
1,9%, a dos híbridos.

Eletrificação – Em 2021, até o acumulado de agosto, foram 119 
unidades vendidas de caminhões e ônibus, elétricos e a gás. Neste 
ano, no mesmo período, o salto foi para 744 unidades. “É importante 
destacar que já superamos, e muito, o resultado de vendas desses 
veículos em 2021, com essas tecnologias. Aos poucos, essas 
tecnologias vão permeando o mercado, muito em função também 
das iniciativas de várias empresas de se tornarem carbono neutro. Há 
um movimento grande no sentido de eletrificar frotas de transporte 
coletivo de passageiros”, analisou o presidente da Anfavea, Márcio 
de Lima Leite.

Márcio de Lima Leite, 
presidente da Anfavea
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AUMENTE SUAS 
VENDAS E LEADS 

OTIMIZANDO SUAS 
CAMPANHAS DIGITAIS 

COM EFICIÊNCIA 
E RESULTADOS.

ENVIO DE 
E-MAIL MARKETING

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

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

Fale com 

50 mil 
cadastros

PORTAL BALCÃO AUTOMOTIVO

• 29,6 mil visitantes únicos/mês

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

• Banners segmentados e flexíveis

Um portal completo, com notícias 
atualizadas todos os dias

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

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

AÇÕES PATROCINADAS NAS 
NOSSAS REDES SOCIAIS 

Divulgue sua marca/produtos nas 
principais plataformas da Web!

Contamos com uma equipe de 
especialistas em Tráfego Digital

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

CONHEÇA NOSSAS FERRAMENTAS



NOSSAS LIVES PATROCINADAS

Uma audiência fiel e bastante qualificada: 

média de 6,1 mil views por live*

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

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

M A I S  D E

880 MIL
PESSOAS
ALCANÇADAS
em nossas Lives

CRONOGRAMA DAS LIVES

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

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

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

Nossa publicação eletrônica

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

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

• Relatório com engajamento, entre outros dados

REVISTA DIGITAL BALCÃO AUTOMOTIVO 

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

 VAREJISTAS 
FALE COM

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

Totalmente produzido em 4 cores e impresso em papel couchê 

PERFIL DA 
PUBLICAÇÃO

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

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

autopeças e profissionais do segmento 

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

REVISTA IMPRESSA BALCÃO AUTOMOTIVO 

* FONTE: PESQUISA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2021

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

48%
30 A 45 ANOS

14%
20 A 30 ANOS 

38%
45 ANOS EM DIANTE

TIRAGEM

10mil
exemplares




