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De Olho no Mercado...

Dica WAHLER:

WAHLER news

Destaque...
 WAHLER  

 em Caxias do Sul - AUTOPARTS

 PALESTRA WAHLER em Piracicaba.

O apagão de profissionais no 

mercado automotivo.

Indique e aplique sempre a peça correta! 

A Wahler, em parceria com a Karsul, marcou presença

na AUTOPARTS - Feira de Autopeças, Equipamentos 

e Serviços, que ocorreu do dia 06 a 09 de Julho em 

Caxias do Sul.  

A Feira que foi realizada pela 1ª vez em Caxias, teve 

um feedback muito positivo. O evento contou com 

mais de 120 expositores e um público estimado de 

15.000 visitantes durante todo o evento.

A participação das empresas em feiras, nacionais e in-

ternacionais, é extremamente importante para o cres-

cimento dos negócios. É a oportunidade de estreitar 

relacionamento com os seus clientes, prospectar 

clientes em potencial e muitas vezes fechar negócio.

O importante é ter em mente que a Feira é somente 

o início de toda uma estratégia, cujo o maior objetivo

é transformar todos os contatos feitos durante o even-

to em um resultado positivo para a empresa exposito-

ra, além da exposição da marca.

Muitas vezes, uma peça pode ser bastante similar a outra,

mas nem por isso elas são necessariamente intercambiáveis. 

Um caso típico é da peça 4105, que atende os motores eletrônicos da Mercedes.

Apesar da semelhança com a sua versão anterior (4069), alguns ajustes neces-

sários foram feitos para atender as exigências dos novos motores eletrônicos. 

Portanto sempre se atente a alguns pontos:

A demanda por serviços automotivos cresceu 100% 

porém, o volume de serviços nas oficinas aumentou em 

média somente 60%. Essa falta de sintonia no crescimento se 

deve ao maior gargalo enfrentado hoje no mercadode autopeças, a falta de 

mão-de-obra especializada.

Os Estados que mais sofrem com esse apagão de mão de obra nas oficinas 

são: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em tor-

no de 97% dos empresários da reparação afirmam encontrar dificuldade 

em contratar funcionários, principalmente profissionais qualificados.

Se engana ainda mais quem pensa que a escassez de mão de obra se res-

tringe apenas as oficinas, ela é uma preocupação também do varejo de 

autopeças, principalmente na área de vendas. Muitas empresas têm en-

contrado dificuldades para contratar vendedores e balconistas qualifica-

dos e eficientes, portanto, muitas têm optado por formar esses profissio-

nais.

Segundo dados levantados pela CINAU – Central de Inteligência Auto-

motiva, 59% das oficinas levam entre 4 a 6 meses para encontrar um pro-

fissional, 12% demoram entre 7 a 9 meses, e 13% mais de 10 meses. So-

mente 16% conseguem encontrar em menos de 3 meses.

Vale lembrar que o mercado de aftermarket automotivo tem potencial 

para crescer ainda mais, mas para isso é preciso que todos os elos da ca-

deia estejam preparados.

Dando seqüência a seu ciclo de Palestras, a Wahler reali-

zou duas Palestras no 2º semestre em Piracicaba, onde se

encontra a sede da Empresa no Brasil.

Além de participar dos Programas como Empresa Amiga 

da Oficina, desenvolvido pelo Sindirepa e o PPTA - Pro-

grama Pellegrino de Tecnologia Automotiva, a Wahler 

procura atender de forma abrangente a todos os clientes 

que tenham interesse e se preocupam com o aperfeiçoa-

mento técnico.

Lembre-se: Quando uma peça é aplicada erroneamente, 
ela perde totalmente a sua garantia. 

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Palestra Rede Centrauto
Piracicaba - SP

Palestra Proença Auto Peças
Piracicaba - SP

4105

- Antes de indicar ou aplicar uma peça, certifique-se se ela realmente é para 

a aplicação em questão, inclusive a temperatura correta;

- Caso tenha alguma dúvida quanto a aplicação da peça, fale 

diretamente com o fabricante.

Portanto, seja responsável na hora de indicar e 
aplicar uma peça!

Quem acredita que o gargalo de mão-de-obra qualificada se deve a baixos 

salários, está muito enganado, pois a faixa salarial oferecida nesse merca-

do é consideravelmente boa, podendo muitas vezes variar de R$ 2.000,00 

a R$ 5.000,00. 
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