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Conclusão da Missão Empresarial Internacional - Alemanha e 
Análise da Frota de Veículos em Pernambuco

 “ Na crise tem que inovar, e a inovação começa quando você entende a 
necessidade de mexer no seu negócio, se continuar fazendo a mesma coisa, terá 
o mesmo resultado”

_________

Aperfeiçoamento 
tecnológico

Flávio Portela

 encontro realizado no dia 23/10, 

Ono Hotel Vila Rica, localizado no 
bairro de Boa Viagem, reuniu 

empresários e gestores do segmento de 
autopeças, com o objetivo de conhecer 
como funciona o mercado alemão no setor, 
e buscar uma atualização a respeito da 
frota de veículos em Pernambuco.
Empregando como base a  Missão 
Empresarial Internacional, realizada no 
período de 4 a 14 de setembro, na 
Alemanha, onde um grupo de prossionais 
ligados à cadeia automotiva, viajou para o 
país com a missão de explorá-lo em busca 
de tendências e inovações para o setor. O 
coordenador da missão, Flávio Portela, foi 
o responsável pela apresentação desse 
trabalho, onde retratou como funciona o 

mercado Alemão, falou a respeito 
da competitividade, prestação de 
serviço e a logística germânica. O 
presidente do Sincopeças- PE, José 
Carlos de Santana, falou sobre a 
importância da Missão Empresarial 
Internacional e a sua aplicabilidade 
dentro do negócio, “ Mesmo sendo 
um comércio e uma política 
diferente da nossa, há muitas 
estratégias que podem e já estão 
sendo aplicadas dentro do merca-
do em nossa região” disse. 
Na ocasião, Flávio Portela discutiu 
o cenário econômico no Brasil e 
apresentou estratégias articuladas 
para driblar a crise, entre elas a 
inovação, “Na crise tem que inovar, 
e a inovação começa quando você 
entende a necessidade de mexer 
no seu negócio, se continuar 
fazendo a mesma coisa, terá o 
mesmo resultado”, ressaltou o 
palestrante.
Em seguida o consultor automotivo 
Alexandre costa, encerrou a 
reunião apresentando um estudo 

presidente do Sincopeças - PE, José Carlos 
de Santana

Alexandre Costa

atualizado sobre a frota de 
veículos em Pernambuco, no 
qual apontou os carros mais 
vendidos no Estado, bem como 
uma análise da frota por modelo, 
indicando os que tem maior e 
menor valor no negócio. Atento 
às  tendênc ias ,  A lexandre 
também apresentou e fez 
avaliação dos novos entrantes 
no mercado (Jeep Renegad, 
Hyundai HB 20, Chevrolet Ônix 
e Honda HRV).
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