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Descortinando 
o eSocial 

M
udanças na legislação e 

novas regras trazem de-

safios aos empresários 

que precisam se inteirar 

dessas questões que envolvem a parte 

administrativa do negócio. Sempre surge 

um fato novo nessa esfera. Nesta edição, 

destacamos na matéria de capa o eSo-

cial que tem deixado muito distribuidor 

em dúvida do que é preciso fazer para 

atender a essa exigência do governo. 

Por isso, fomos atrás de especialistas 

que pudessem elucidar este assunto que 

tanto está em pauta no momento para 

trazer informações que podem ajudar a 

entender melhor e saber como fazer. O eSocial é um dos temas que será 

abordado no Seminário da Reposição Automotiva que será realizado no 

dia 18 de agosto em São Paulo, SP. 

Contamos também com a participação de Rubens Campos, vice-presi-

dente sênior do Aftermarket Automotivo da Schaeffler – América do Sul, 

que, em entrevista exclusiva, fala dos planos da empresa para o Brasil 

e lançamentos para o mercado de reposição.

Aproveito também para convidar a todos a participarem do Seminário 

da Reposição Automotiva, evento mais importante do aftermarket bra-

sileiro que aponta as novidades e tendências, além de ser um ponto de 

encontro dos elos da cadeia. Vale a pena conferir! 

Boa leitura

Renato Giannini, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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Em entrevista exclusiva à revista 
Mercado Automotivo, Rubens 
Campos, vice-presidente sênior 
do Aftermarket Automotivo da 
Schaeffler – América do Sul, destaca 
a importância de se buscar um índice 
cada vez mais positivo e eficiente 
no que diz respeito à entrega e 
qualidade dos produtos no setor de 
reposição automotiva. Além disso, 
Campos ressalta que o momento de 
crise econômica que o País atravessa 
representa um grande desafio para 
que a empresa siga trilhando seu 
crescimento em terras brasileiras.

Revista Mercado Automotivo –  
A Schaeffler realizou recentemente 
o Supplier Day, o Encontro de 
Fornecedores da marca no Brasil. 
Qual a importância de eventos 
desse tipo?
Rubens Campos – Foi a quinta vez 
que promovemos este evento, 
que tem sido muito importante e 
valioso para nós. Nosso principal 
objetivo com o Supplier Day é 
incentivar os fornecedores de 
materiais produtivos e de insumos 
estratégicos a promover a melhoria 
da qualidade e de entrega no 
prazo, reforçando a importância 
do Zero Defeito. Isto porque 
sabemos que o desenvolvimento 

de fornecedores é fundamental 
para evitar defeitos nos produtos 
finais, garantir os programas de 
entrega, reduzir custos, enfim, 
manter a competitividade  
da empresa.

Durante esta última edição 
do Supplier Day, tivemos 97 
fornecedores da Schaeffler Brasil 
presentes e realizamos palestras 
com nossos profissionais, que 
apresentaram o atual cenário no 
Brasil e no mundo, bem como 
as perspectivas do mercado nos 
vários segmentos de atuação.

A Schaeffler ressalta a 
importância do Zero Defeito. 

O que impede hoje que o setor 
automotivo chegue a esse ponto? 
Qualificação para os aplicadores? 
Investimento em logística?
Para a Schaeffler o foco no Zero 
Defeito é uma das bases da 
nossa organização. Trabalhamos 
fortemente para a conquista deste 
objetivo. Mas sabemos que só a 
Schaeffler entregando produtos 
da mais alta qualidade não basta. 
É preciso o comprometimento 
e cuidado do aplicador para 
a correta instalação de nossas 
peças, de forma que o cliente 
final possa usufruir da qualidade 
total de nossos produtos, 
por isso prezamos tanto pela 

Oportunidades em meio à crise nacional
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conscientização e treinamento 
dos aplicadores. Oferecemos total 
suporte para que eles conheçam 
e entendam de nossas peças e 
instalação, pois somente assim 
podemos garantir a qualidade 
total daquilo que oferecemos.

A Schaeffler entende que seus 
fornecedores atualmente têm 
evoluído nesse quesito (Zero 
Defeito)? De que formas isso  
tem sido possível?
Como se pode ver, a Schaeffler 
há algum tempo teve a iniciativa 
de se aproximar de seus 
fornecedores, promovendo até 
mesmo o evento Supplier Day, 
que justamente proporciona 
a oportunidade de mostrar o 
atual cenário, conversar com 
os fornecedores, falar sobre a 
importância do Zero Defeito para 
que toda a cadeia se conscientize 
e reveja seus processos, de forma 
a atingir esta meta. Acreditamos e 
investimos nesta conscientização, 
pois sabemos que é uma relação 
em que ambos precisam estar 
cientes e trabalhando para a 
conquista do Zero Defeito para o 
sucesso de todos.

Também recentemente, um 
dos engenheiros da Schaeffler, 
Levi Nascimento da Silva, foi 
agraciado com o prêmio de 
melhor trabalho técnico no 
Congresso SAE Brasil 2014. O  
que esse prêmio representa  
para a Schaeffler?
Certamente é um motivo de 
muito orgulho, uma vez que a 
Schaeffler é reconhecida por ser 
uma empresa inovadora e valoriza 
isso entre seus colaboradores. 
Assim, ser premiado por este 
motivo nos mostra que devemos 
continuar incentivando nossos 

engenheiros a desenvolverem 
novos trabalhos com soluções 
tecnológicas inovadoras para 
serem disponibilizadas para  
o mercado.

Com o título “Influência da 
Contaminação entre Rolamento 
de Embreagem e Tubo-Guia no 
Aumento da Histerese no Pedal 
da Embreagem” e foco na área 
de Testes e Simulações, o paper 
baseou-se em experimentos 
para o estudo dos efeitos 
da contaminação sob altas 
temperatura e velocidade 
no atrito e desgaste do PA66 
(termoplástico Polyamida 66) 
reforçado com fibras de vidro. 
Testes foram realizados em 
rolamentos de embreagem 
com carcaça de PA66 em atrito 
com tubos de aço. Também 
foram analisadas vantagens e 
desvantagens do uso de graxa nos 
tubos deslizantes em ambientes 
sujos e limpos com o objetivo 
de avaliar a variação da força 
no pedal para acionamento da 
embreagem, fator que afeta 
a percepção de conforto do 
condutor do veículo.

Anualmente, temos 2.100 
pedidos de patentes cadastrados, 
totalizando 20 mil patentes 
registradas no mundo. Entre as 
unidades da Schaeffler de todo 
o mundo, a planta brasileira 
é a 4ª colocada no ranking de 
notificação de invenções.

Qual é a avaliação que o senhor 
faz atualmente dos investimentos 
feitos pelo setor de autopeças em 
tecnologia? Estamos atrasados 
nesse ponto?
Na Schaeffler, investimos em 
tecnologias em nossa produção 
e também incentivamos nossa 
engenharia a desenvolver 

projetos inovadores, de modo 
a contar com produtos de alto 
padrão de qualidade para 
oferecer a nossos clientes. 
Assim, procuramos estar sempre 
atualizados, atentos às tendências 
de mercado.

Um exemplo de nossos 
investimentos em tecnologia 
é que a Schaeffler é pioneira 
no desenvolvimento de 
componentes para Transmissão 
de Dupla Embreagem – Dual 
Clutch Transmission (DCT). Este 
produto, que já é usado em 
alguns veículos fabricados no 
Brasil, é composto por sistema 
de automatização e embreagem 
LuK e por rolamentos INA, cujos 
componentes têm como objetivo 
aliar a redução do consumo 
de combustível alcançada 
nas transmissões manuais da 
atualidade e o conforto das 
transmissões automáticas. Além 
da economia de combustível, 
esse novo conceito proporciona 
maior rendimento dos veículos 
e menor emissão de poluentes, 
mantendo o elevado nível de 
conforto ao dirigir. 

A empresa participou 
recentemente da Automec 2015. 
Qual a estratégica que o senhor 
entende como mais eficaz em 
eventos desse tipo: montar 
uma estrutura grandiosa que 
impressiona pelo tamanho  
ou apostar na qualificação  
dos expositores para conquistar  
o público? 
A Automec é extremamente 
significativa para todo o setor 
de autopeças. Para a Schaeffler, 
a feira traz a oportunidade 
de contato direto com toda a 
cadeia de reposição da América 
do Sul, o Atacado, o Varejo, os 
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Aplicadores, os Frotistas etc. 
Dessa forma, podemos mostrar 
aos visitantes nossa ampla gama 
de produtos e serviços para o 
setor de reposição, com soluções 
inovadoras e tecnologias,  
tudo com a qualidade de uma  
empresa que é original de  
fábrica e fornecedora das  
maiores montadoras de  
veículos do mundo.

Para nós, esse contato direto 
com toda a cadeia de distribuição 
é o mais importante. É a nossa 
oportunidade de estar perto 
deles e poder mostrar e explicar 
mais sobre os nossos produtos 
e serviços. Ter novidades e 
produtos interessantes, bem 
como disponibilizar nossa equipe 
para conversar e explicar tudo aos 
visitantes, certamente é a nossa 
melhor estratégia.

Em um ano de previsões tão 
pessimistas no cenário econômico 
do País, qual é a expectativa da 
Schaeffler para este segundo 
semestre de 2015?
Diante desse cenário econômico 
negativo, a Schaeffler, como 
muitas outras empresas de 
diversos setores, está com 
dificuldades para alcançar os 
números planejados para o ano. 
Contudo, mantemos a essência 
da empresa, com soluções 
inovadoras e qualidade em 
produtos e serviços, para que 
nossos clientes tenham sempre 
o que há de melhor no mercado. 
Creio que o mercado automotivo, 
especialmente no que diz 
respeito ao aftermarket, caminha 
para um crescimento em relação 
a 2014. Continuamos otimistas 
como sempre e não nos afastamos 
jamais de nossa política de  
alta qualidade. 

Acreditamos que é nestes 
momentos de crise econômica 
que somos desafiados a ser 
criativos para continuarmos 
trilhando nosso caminho. 
Precisamos entender isso 
como uma oportunidade para 
aprendermos mais. Por isso, 
continuamos focados na satisfação 
de nossos clientes, oferecendo 
produtos da mais alta qualidade 
de original de fábrica, além de 
toda a assistência técnica, para 
que nossos produtos possam ter 
alto desempenho. 

Quais são os principais desafios 
que a empresa encara no País 
atualmente: a logística na 
entrega dos produtos ou o custo 
dos impostos?
Se manter competitivo no 
mercado brasileiro não é uma 
tarefa fácil, pois enfrentamos uma 
série de desafios, destacando 
principalmente os impostos. É 
muito caro produzir e vender 
nossos produtos no mercado 
local; e principalmente para uma 
multinacional, como a Schaeffler, 
é difícil explicar para a matriz 
todos esses impasses impostos 
pelo nosso governo.

O fato de a empresa estar 
presente hoje em quase 50 países 
é fundamental para atravessar 
momentos de turbulência 
econômica como a que 
enfrentamos no Brasil? 
Certamente o fato de ser uma 
empresa global nos ajuda a 
manter nossos negócios no 
Brasil mesmo em momentos 
turbulentos. Contamos também 
com o suporte das outras fábricas 
que nos ajudam e nos mantêm 
competitivos no mercado local. 

Qual o peso do setor de reposição 
nas vendas da Schaeffler no 
Brasil? É possível aumentar  
essa participação? 
O Aftermarket Automotivo da 
Schaeffler é muito importante 
para a Schaeffler Brasil. Temos 
uma frota circulante de mais de 
40 milhões de veículos no Brasil, 
ou seja, um grande mercado que 
precisa de suporte, e a Schaeffler 
conta com um grande portfólio 
para suprir essa demanda, 
oferecendo produtos e serviços 
da mais alta qualidade. Hoje, 
já somos bem relevantes para 
a empresa e a tendência é 
continuarmos crescendo cada  
vez mais. 
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Os empresários brasileiros têm enfrentado 
neste primeiro semestre um cenário com-
pletamente adverso no que diz respeito 

à economia do País. O pessimismo parece ter se 
instalado em diversos setores do Brasil, que espe-
ram por um período de forte recessão até que tudo 
volte a caminhar como antes. Dessa forma, muitas 
empresas têm refeito os cálculos, readequando 
suas expectativas de receitas e observando com 
mais calma as despesas projetadas para os me-
ses vindouros. O objetivo é seguir caminhando de 
forma sustentável, evitando assim os famosos al-
tos e baixos que costumam destruir a estrutura de  
qualquer companhia.

No setor de reposição automotiva, o cenário não 
é diferente. As empresas do setor precisam convi-
ver com um ambiente de instabilidade, fortemente 
afetado pela queda nas vendas de montadoras. Há 
quem diga que essa realidade pode, de fato, auxi-

liar o setor de reposição, já que os consumidores 
passariam a se dedicar à manutenção de veículos, 
ao invés de recorrer a carros zero quilômetro. Há 
nesse segmento, no entanto, um componente extra 
que precisa ser levado em consideração: boa parte 
das empresas do setor de aftermarket brasileiro tem 
estrutura e origem familiar.

O assunto foi abordado recentemente pela re-
vista Mercado Automotivo, que retoma o tema 
para mostrar que, além da gestão em si, é necessá-
rio atentar-se especificamente às finanças de uma 
companhia familiar neste período conturbado do 
País. Confira a seguir!

CONTAS MISTURADAS
Quem já trabalhou em uma empresa familiar, ou 
mesmo quem já teve seu próprio negócio, invaria-
velmente já teve de enfrentar em algum momento 
aquela situação em que as contas, pessoais e de 

Maturidade financeira
Em época de crise econômica, veja o que fazer para  
não misturar as contas pessoais e empresariais
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trabalho, estão todas misturadas. O negócio começa 
a apresentar problemas e você retira dinheiro da 
poupança para (tentar) organizar as contas. O orça-
mento familiar é comprometido de alguma forma e 
você recorre ao caixa de sua própria empresa para 
“se prover” um empréstimo. A situação é delicada e 
não há certo ou errado, que fique claro. Até mesmo 
porque, em situações como essas, muitos empresá-
rios avaliam que misturar as contas é algo normal, 
praticamente inevitável. 

O problema é que, na maior parte dos casos, 
isso acaba virando uma imensa bola de neve, que 
engole as finanças de sua empresa e também de 
sua família. Se, de certa forma, uma está atrelada 
a outra, você acabará criando problemas nos dois 
ambientes. Quem mistura as contas empresariais 
com as pessoais costuma justificar que é uma si-
tuação passageira e que logo os recursos serão re-
postos. No entanto, em épocas de crise econômica 
como a que enfrentamos desde o ano passado, é 
muito difícil fiar-se em uma melhora significativa  
dos resultados.

O segredo, portanto, é manter as despesas se-
paradas, certo? Certo, mas, como vimos, isso não é 
fácil. Vamos imaginar, no entanto, um cenário em 
que você comanda sua empresa familiar. Apesar 
de contar com familiares na diretoria ou em outros 
cargos de gestão, o comando da companhia é seu. 
Nesse caso, você poderia simplesmente recorrer 
às suas finanças pessoais para equilibrar o caixa da 
empresa, sem que essa decisão pudesse, de fato, 
ser contestada por alguém.

É importante levar em consideração, no entan-
to, que ao fazer isso você personaliza em excesso 
a gestão de sua empresa. Ao “emprestar” dinheiro 
para sua empresa, você estará criando um cenário 
futuro de turbulência, no qual terá dificuldades para 
profissionalizar a gestão e incluir profissionais de 
outros setores no comando decisório. Afinal, a em-
presa estará “devendo” para você próprio. Como 
lidar com essa situação?

O ideal é manter as contas separadas, mas caso 
tenha de recorrer às suas finanças pessoais para aju-
dar seu próprio negócio, proponha-se a estruturar 

um plano financeiro de modo que, em seis meses, 
um ou dois anos, você devolva toda a quantia to-
mada inicialmente. Pense na estrutura de um em-
préstimo tradicional, com a diferença que você não 
precisará pagar juros.

Além disso, mantenha todas as etapas do proces-
so às claras. Informe outros diretores e executivos 
de sua empresa sobre o que está fazendo e com-
prometa-se a devolver a quantia X no tempo Y. Não 
que eles poderão barrar sua decisão, mas ao menos 
estarão informados de que essa será uma prática de 
gestão necessária e não um “jeitinho” escondido de 
salvar a empresa, comprometendo ainda mais sua 
estrutura financeira.

Se, no entanto, você for somente um dos líderes 
da empresa, o cenário exigirá decisões mais firmes 
e claras. Imagine uma empresa comandada por três 
irmãos e um deles resolva investir dinheiro próprio 
para recuperar as finanças da companhia. Nesse 
caso, o melhor é estabelecer um plano de pagamen-
to ainda mais rígido e estruturado, que inclua, por 
exemplo, uma compensação financeira pelo montan-
te obtido. Claro, pode ser um valor de juros inferior 
ao praticado pelas instituições financeiras, mas é 
importante adotar esse procedimento para evitar 
que a prática se torne corriqueira e irresponsável.

Todos os demais sócios/diretores/irmãos devem 
ser informados dos pormenores da transação e, nes-
se caso, obviamente, terão condições de barrar al-
guns pontos do empréstimo pessoal. A situação é 
delicada, mas muitas vezes incontornável, requeren-
do medidas firmes e bem definidas desde o início.

E quanto a recorrer ao caixa da empresa familiar 
para saldar problemas financeiros pessoais? Aqui, 
a recomendação é ainda mais expressa para que 
a prática seja evitada. Se estiver em dificuldades 
financeiras, foque, na medida do possível, na re-
construção ou fortalecimento de sua empresa. Mas 
não enxergue sua companhia como a “salvadora dos 
problemas”, o “pote de ouro no final do arco-íris”. 
Ainda que a empresa esteja indo bem, é preciso 
levar em consideração as flutuações naturais de mer-
cado, que exigirão uma administração sustentável 
de sua parte. 
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Governo Federal publica cronograma do eSocial e indústria 
começa a se movimentar para se adaptar

O mês de junho reservou im-
portantes novidades para 
os empresários, não só do 

setor automotivo, mas também 
de vários segmentos do Brasil. Já 
nos últimos dias do mês, foi pu-
blicado no Diário Oficial da União 
o cronograma do eSocial, um pro-
jeto do governo federal que tem 
o objetivo de unificar o envio de 
informações trabalhistas e fiscais  
de funcionários.

O cronograma era amplamente 
esperado pelas empresas brasi-

leiras justamente porque, a partir 
de agora, é curto o prazo para que 
elas se adaptem às novas exigên-
cias do governo federal. A norma 
estabelece o seguinte: as grandes 
empresas, com faturamento supe-
rior a R$ 78 milhões em 2014, de-
vem iniciar a utilização do eSocial 
a partir de setembro de 2016. Já as 
informações referentes à tabela de 
ambientes de trabalho, condições 
ambientais de trabalho, monitora-
mento da saúde do trabalhador e 
comunicação de acidente de traba-

lho devem ser inseridas no sistema 
a partir de janeiro de 2017.

As empresas cujo faturamento 
foi inferior a R$ 78 milhões devem 
prestar contas por meio da ferra-
menta digital a partir de janeiro de 
2017, com exceção das informações 
citadas acima. Estas devem ser in-
seridas a partir de julho de 2017. 

O prazo não parece curto, cer-
to? Mero engano. As empresas te-
rão de correr contra o tempo para 
organizar todas essas informações 
de todos os seus funcionários sob 

Agora é pra valer
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o risco de sofrerem as penalidades 
previstas na legislação caso repas-
sem algum dado de forma incorreta 
ou incompleta.

Para o advogado Hélcio Honda, 
diretor jurídico da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), o principal problema que a 
medida enfrentará para ser implan-
tada corretamente é o momento 
econômico que o Brasil atravessa. 
Isso porque as companhias terão 
de adotar imediatamente mecanis-
mos que evitem a perda de fatu-
ramento e de postos de trabalho.

“Isto gera custos com treina-
mento de colaboradores, aquisi-
ção ou implantação de sistemas e 
não se tem a contraprestação nos 
serviços virtuais que poderiam 
ser disponibilizados pela admi-
nistração pública”, avalia Honda 
em entrevista exclusiva à revista  
Mercado Automotivo.

No setor automotivo, a maioria 
das empresas apresenta fatura-
mento inferior a R$ 78 milhões e 
com isso terão um tempo a mais 
para enviar seus dados. Apesar 
disso, ainda são muitas as dúvidas 
que pairam sobre os empresários 
do setor a respeito da ferramenta 
digital. Para isso, a revista Mercado 
Automotivo conversou com o di-
retor jurídico da Fiesp, buscando 
esclarecer as principais indagações 
que ainda se fazem presentes. 

Hélcio Honda é responsável 
por uma palestra sobre o tema no 
Seminário da Reposição Automotiva 
que acontecerá em agosto. O even-
to é realizado pelo GMA (Grupo de 
Manutenção Automotiva), que inte-
gra as principais entidades do se-
tor: Sindipeças (Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores); 
Andap (Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças); 

Sicap (Sindicato do Comércio 
Atacadista de Peças e Acessórios 
para Veículos de São Paulo); 
Sincopeças (Sindicato do Comércio 
Varejista de Peças e Acessórios 
para Veículos no Estado de São 
Paulo) e Sindirepa (Sindicato da 
Indústria de Reparação de Veículos 
e Acessórios), com organização do 
Grupo Photon.

O governo brasileiro promete 
diversas vantagens em relação à 
sistemática atual quando o eSo-
cial for completamente implantado. 
Entre elas:

• Atendimento a diversos órgãos 
do governo com uma única fonte 
de informações, para o cumpri-
mento das diversas obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e 
tributárias atualmente existentes; 

• Integração dos sistemas infor-
matizados das empresas com o 
ambiente nacional do eSocial, 
possibilitando a automação na 
transmissão das informações  
dos empregadores; 

• Padronização e integração dos 
cadastros das pessoas físicas e 
jurídicas no âmbito dos órgãos 
participantes do projeto.

De fato, a principal vantagem 
do eSocial é concentrar em um 
só ambiente a entrega de infor-
mações trabalhistas que atual-
mente são enviadas por meio de 
diversos formulários. Ao definir 
o cronograma de implantação do 
projeto, o governo federal enfim 
estabelece o início obrigatório 
da nossa ferramenta, cujo objeti-
vo é chegar a todas as empresas  
do País.

Além disso, a União espera 
modernizar a prestação de contas 
das empresas brasileiras, evitan-
do possíveis fraudes e irregulari-
dades trabalhistas. Dessa forma, o 
País começa a atender a uma das 

principais demandas da indústria 
brasileira, independentemente do 
segmento de atuação: a desburo-
cratização dos processos.

CONFIRA A SEGUIR UM BATE-
-PAPO EXCLUSIVO COM O 
ADVOGADO HÉLCIO HONDA E 
TIRE AS PRINCIPAIS DÚVIDAS 
SOBRE O ESOCIAL:

Revista Mercado Automotivo – 
Quais são os principais benefícios 
da implantação do eSocial?
Hélcio Honda – O eSocial foi ins-
tituído com base em premissas 
de padronização, racionalização e 
simplificação no cumprimento de 
obrigações, de eliminação de re-
dundâncias de informações e de 
aprimoramento da qualidade des-
tas informações.

Se a administração pública se 
pautar por estes princípios na im-
plantação e manutenção do siste-
ma, poderemos sim ter alguns avan-
ços no que diz respeito à desburo-
cratização e à redução do chamado  
Custo Brasil. 

O senhor considera que o Brasil 
ainda carece de medidas para tor-
nar os processos menos burocráti-
cos? De que forma a desburocrati-
zação desses processos empresa-
riais pode contribuir para o País?
O País carece de muitas medidas 
que desburocratizem as operações 
dos setores produtivos. A desburo-
cratização desoneraria estas ope-
rações, com consequentes reflexos 
positivos para o consumidor final, 
e permitiria mais investimentos e 
atuação focada na atividade fim e 
nos objetivos do empreendedor 
nacional.

Muitos empregadores ainda de-
monstram receio em prestar in-
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mações que devem reger o eSocial 
e o Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped) como um todo.

Quais devem ser as vantagens da 
implantação do eSocial aos pró-
prios trabalhadores?
HH – O eSocial também tem en-
tre seus princípios viabilizar a ga-
rantia de direitos previdenciários 
e trabalhistas, e é claro que isto 
é positivo para a classe trabalha-
dora e para o País. Mas o atendi-
mento a estes princípios não pode 
se tornar um pretexto para one-
rar e burocratizar ainda mais as  
atividades empresariais.

O senhor considera que essa mu-
dança altera drasticamente os 
procedimentos das empresas ou 

os empresários brasileiros já esta-
vam se preparando para isso?
Os empresários têm buscado se 
informar a respeito desta nova 
obrigação, apesar das dificuldades 
trazidas pela falta de clareza quan-
to ao conteúdo de todas as infor-
mações que poderão ser exigidas 
e apesar das muitas alterações que 
foram feitas desde a concepção ori-
ginal do projeto.

Mas ainda que os objetivos do 
sistema sejam positivos, o atu-
al cenário econômico exige das 
empresas a adoção de mecanis-
mos que evitem a perda de fa-
turamento e de postos de traba-
lho. Não é o momento oportuno 
para impor aumento de quadros 
e de investimentos para cumprir  
obrigações acessórias. 

formações por meio digital. Essa 
preocupação ainda é justificada? 
O que o senhor diria a quem ainda 
reluta em adotar esse meio?
O grande problema está no ônus 
imposto ao empregador para for-
necimento destas informações. Isto 
gera custos com treinamento de co-
laboradores, aquisição ou implan-
tação de sistemas, e não se tem a 
contraprestação nos serviços virtu-
ais que poderiam ser disponibili-
zados pela administração pública.

Como a implantação do eSocial 
poderá modernizar e facilitar o 
processo de prestação de contas  
das empresas?
Poderá se forem seguidos os prin-
cípios de padronização, racionali-
zação e compartilhamento de infor-
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Velocidade X Realização
O sucesso é uma grande fórmula, não existe um elemento isolado, 
mas sim a junção de pequenos atributos praticados diariamente

Levando em consideração que a pessoa tenha 
sonhos, que estes sonhos sejam transformados 
em objetivos, os objetivos em metas, pois é im-

portante primeiro saber aonde se quer chegar.
Quero aqui apresentar um dos principais ingredien-

tes da realização máxima, A velocidade!
Qual a velocidade que você concretiza as coisas 

em sua vida?
Comparando vários tipos de pessoas que já vivem 

dentro do padrão de uma vida disciplinada com suas 
metas, vamos ter indivíduos que em um ano con-
seguem conquistar muito mais do que outros neste 
mesmo grupo com os mesmo objetivos; será sorte ou 
velocidade de realização?

Algumas pessoas são muitas vezes detidas por ana-
lisar demais, é necessário pensar e planejar, mas não 
ficar paralisado sem agir.

Cada um decide o ritmo que quer seguir. A questão 
é que nós não nos damos conta é que estamos em um 
ciclo em contagem regressiva, estamos caminhando ao 
término da nossa vida.

Um ano é muito significativo em termos de conquis-
ta e cada dia faz a diferença!

Existem pessoas que vivem de forma quase estag-
nada; elas estão no caminho certo com suas metas e 
objetivos, mas em marcha lenta.

Querem alcançar o sucesso e ao mesmo tempo tam-
bém desejam uma vida tranquila, com muito lazer e 
diversão, isso acaba sendo um paradoxo. 

Não há como dizer quem está certo ou está errado, 
porém chega a ser irônico, quer muito o sucesso levan-
do uma vida “de boa”.

Um longo período diário joga-se fora com coisas 
irrelevantes, que roubam o seu foco, seja com tempo 
demais na internet, na TV ou com conversas fúteis.

Quando você coloca uma meta, deve concretizá-la o 
mais breve possível, a data para esse objetivo é muito 
relativa, você é quem deve estabelecer.

Quanto mais dedicação, quanto mais for levado a 
sério, mais rápido você obterá seus resultados. Claro 
que tudo dentro de um bom senso e da lógica, tudo 
vai depender da sua determinação.

Foque e aja rápido e determinadamente em relação 
aos seus objetivos!

Atitude & Boa sorte!

Carlos Felski – Consultor empresarial, palestrante e escritor. Especializado em Gestão Empresarial, Master em 
PNL, Líder Coaching, Formação e Gerenciamento de Depto. Comercial, possui especialização em Marketing pela 
UFSC, Planejamento Estratégico, Comunicação e Formação de Equipes de Alta Performance. (www.palestrasque-
transformam.com.br) 

Fotolia.com
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IQA completa 20 anos de atividade

No dia 2 de julho o IQA (Instituto da 
Qualidade Automotiva) completou 
20 anos de história. Para comemorar, 

o Instituto organizou um evento que contou 
com importantes líderes da indústria, do  
aftermarket e de associações de clas-
se. Dorothea Werneck, ex-ministra de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, também compareceu à solenidade 
e foi amplamente homenageada na fala dos 
palestrantes por sua contribuição ao setor.

O evento também contou com a presença 
de Luiz Moan, presidente da Anfavea, Paulo 
Butori, presidente do Sindipeças, e Frank 
Sowade, presidente da SAE Brasil. Realizada 
no Centro de Convenções Milenium, a cerimônia teve 
como anfitriões Ingo Pelikan, presidente da diretoria 
executiva, Antônio Carlos Bento, presidente do conselho 
diretor, e demais dirigentes do IQA.

Na abertura do evento, Pelikan chamou a atenção 
para a atuação do IQA ao longo das duas décadas, quan-
do se dedicou à elevação dos padrões de excelência 
na indústria automotiva, por meio da qualificação e da 
certificação de produtos, processos, sistemas, serviços 
e pessoas. “Portanto, o IQA chega aos seus 20 anos de 
atuação reconhecido pelo setor e pela sociedade como 
órgão sustentável de qualidade na cadeia automotiva”, 
avaliou o executivo. 

Dorothea Werneck também recordou o início do ins-
tituto e falou sobre o momento que o Brasil atravessava 
à época, comparando com a crise econômica enfrentada 
atualmente. “Precisamos voltar a ter orgulho desta terra, 
mas um orgulho que venha com entusiasmo, o mesmo que 
nos moveu na época em que convivemos nas Câmaras 
Setoriais. Foi um momento de crise monumental, momen-
to fenomenal de mudança deste país, com a abertura da 
economia. Hoje não está clara a transição que estamos 
passando. Talvez precisemos começar a nos preparar e 
entrar mais de cabeça na possibilidade de voltarmos a 
ter outros grandes saltos dentro do segmento”, afirmou.

“Em um momento de crise muito parecido com esse 
que estamos passando, Dorothea Werneck se agigan-
tou ao trazer a cadeia automotiva de volta. Nós, cadeia 
automotiva e governo, fizemos um movimento inédito: 
Reduzimos os preços em 22%. Com isso, cimentamos e 

alavancamos o desenvolvimento de todo o setor”, recor-
dou Luiz Moan. Antônio Carlos Bento seguiu a linha de 
Moan e destacou a contribuição de Dorothea para o setor.

“Ela nos ajudou a impulsionar esse segmento. Que a 
gente possa continuar essa trajetória, ajudar as nossas 
empresas a progredir e melhorar a sua qualidade, trazen-
do uma contribuição efetiva para o País, mas uma contri-
buição que possa encher todo mundo de orgulho porque, 
cá entre nós, estamos precisando disso”, completou.

Inaugurado em maio de 1995, o IQA tinha o objetivo 
inicial de certificar produtos automotivos com base nas 
normas nacionais. A criação do Instituto foi resultado de 
um trabalho em conjunto entre a indústria e o governo. 
Inicialmente, o IQA começou a atuar junto ao governo na 
certificação obrigatória de itens de segurança e poste-
riormente ampliou seu leque de atividades para a cer-
tificação de produtos, serviços automotivos e sistemas 
de gestão, além de treinamentos, publicações técnicas 
e ensaios laboratoriais.

Em sua fala, Paulo Butori lembrou que a criação do 
organismo foi uma solicitação do governo, compreendi-
da de forma correta pela indústria automotiva na época. 
“É uma honra para nós estarmos ao lado da ex-ministra 
Dorothea Werneck, grande entusiasta da Câmara Setorial 
Automotiva, que fez saltar a produção de veículos no 
Brasil a partir de 1992 e mostrou que é possível unir forças 
aparentemente antagônicas. A indústria, então, atingiu 
um ponto de maturação de relevância e qualidade inter-
nacional para o nosso negócio”, finalizou Butori, um dos 
fundadores do IQA. 
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Comparativo Mensal

Mil unidades

Mil unidades

Variações %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-18,5%

215,9 210,4
184,0

1.091 1.130 1.225
1.502 1.360 1.534 1.589 1.494

1.768
1.471

1.221

Jun-15 / Maio-15 

Jun-15 / Jun-14 

- 12,5 %

- 14,8 %

Janeiro a junho de cada anojun/14 maio/15 jun/15

263,6

212,7 212,5

jun/14 maio/15 jun/15

Comparativo Mensal

Mil unidades

Mil unidades

Jun-15 / Maio-15 

Jun-15 / Jun-14 

- 0,1 %

- 19,4 %

Variações %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Janeiro a junho de cada ano

-20,7%

800 861
1.082

1.407 1.450 1.580
1.737 1.717 1.799 1.663

1.319

LICENCIAMENTO TOTAL DE AUTOVEÍCULOS NOVOS
Em junho de 2015, o setor manteve-se praticamente estável no que diz respeito ao licenciamento total de auto-
veículos novos. Na comparação com o mês anterior, a retração foi mínima, de 0,1%, mas ante o mês de junho de 
2014, a queda foi de 19,4%. O resultado acumulado dos primeiros seis meses deste ano é o pior desde 2007. A 
queda semestral na comparação entre 2014 e 2015 é superior aos 20%.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Na produção também houve retração: 12,5% em relação ao mês anterior e 14,8% na comparação com junho de 
2014. O resultado evidencia o cenário de retração apresentado desde o ano passado. No acumulado de janeiro 
a junho, o montante foi o pior anotado desde 2006.

Números do setor automotivo

Números do Setor Redação
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AUTOVEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, COMERCIAIS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS)

Mil unidades 2014 2015 Variação

Produção

Total Veículos 3.146 2.585 ▼ -17,8%

Veículos leves 2.973 2.468 ▼ -17,0%

Veículos pesados 173 118 ▼ -32,0%

Licenciamento

Total Veículos 3.498 2.779 ▼ -20,6%

Veículos leves 3.333 2.682 ▼ -19,5%

Veículos pesados 165 97 ▼ -41,0%

Exportações

Total Veículos 334 338 ▲ +1,1%

Veículos leves 310 313 ▲ +1,0%

Veículos pesados 24 25 ▲ +2,7%

Obs.: não inclui CKD

PREVISÕES
O presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Luiz Moan Yabiku Junior, 
apontou os fatores que têm contribuído para este cenário, mas destacou a possibilidade de uma agenda posi-
tiva para o setor automotivo. “O País passa por um cenário de baixa confiança dos investidores e consumidores, 
restrição ao crédito e expectativa pela conclusão dos ajustes na economia. Porém, acreditamos que os anúncios 
de algumas medidas, como o Plano Nacional de Exportações e o Plano Safra, são parte de uma agenda positiva. 
E neste contexto, esperamos também que o anúncio do Programa de Proteção ao Emprego, como instrumento 
adicional para a garantia dos postos de trabalho, terá impacto positivo”. 
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Lei paulista nº 15.856/15: Alterada lei 
do ICMS nas vendas interestaduais para 
consumidores finais não contribuintes 
do imposto

No dia 24 de junho de 2015 a Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a 
Lei nº 15.856/15 (publicada em 03.07.2015), que 

alterou a Lei do ICMS Paulista, adequando-a às novas 
regras criadas pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Referida alteração modifica a sistemática de cobrança 
do ICMS nas vendas interestaduais para consumidores 
finais não contribuintes do imposto.

Com essa nova sistemática, as vendas interestaduais 
para não contribuintes terão o mesmo tratamento das 
operações interestaduais realizadas entre contribuintes 
do imposto, passando a carga tributária a ser partilhada 
entre os Estados de origem e destino.

PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE 2016 A 2019

PARTILHA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ENTRE ORIGEM E DESTINO

Alíquota Interestadual de 12%

Ano ICMS Devido ao Estado de São Paulo ICMS Devido ao Estado de Destino

Alíquota 
Interestadual

Parcela do Diferencial de Alíquota Parcela do Diferencial de Alíquota

Alíquota 
Interna 17%

Alíquota 
Interna 18%

Alíquota 
Interna 19%

Alíquota 
Interna 17%

Alíquota 
Interna 18%

Alíquota 
Interna 19%

2016 12% 3,00% 3,60% 4,20% 2,00% 2,40% 2,80%

2017 12% 2,00% 2,40% 2,80% 3,00% 3,60% 4,20%

2018 12% 1,00% 1,20% 1,40% 4,00% 4,80% 5,60%

2019 12% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 6,00% 7,00%

2016 7% 6,00% 6,60% 7,20% 4,00% 4,40% 4,80%

2017 7% 4,00% 4,40% 4,80% 6,00% 6,60% 7,20%

2018 7% 2,00% 2,20% 2,40% 8,00% 8,80% 9,60%

2019 7% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 11,00% 12,00%

2016 4% 7,80% 8,40% 9,00% 5,20% 5,60% 6,00%

2017 4% 5,20% 5,60% 6,00% 7,80% 8,40% 9,00%

2018 4% 2,60% 2,80% 3,00% 10,40% 11,20% 12,00%

2019 4% 0,00% 0,00% 0,00% 13,00% 14,00% 15,00%

Para o Estado de São Paulo será devida a tributação 

mediante a aplicação da alíquota interestadual, devendo 

o chamado “diferencial de alíquota” ser recolhido pelo 

remetente ao Estado de destino.

Para que não haja impacto imediato nas contas pú-

blicas, a partilha do valor correspondente ao diferencial 

de alíquota entre os Estados de origem e destino será 

realizada de forma gradativa.

No período de transição, nas vendas para consumi-

dor final não contribuinte localizado em Estado distin-

to do remetente, a tributação do ICMS será partilhada  

da seguinte forma:

Laurindo Leite Júnior e Diengles Antonio Zambianco 
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Exemplificando: em 2016, numa venda interestadual 
para uma pessoa física localizada no Estado da Bahia 
que possui alíquota interna de 17%, teremos a seguinte 
metodologia de tributação:

Imposto devido ao Estado de São Paulo: 7% relati-
vo à alíquota interestadual e 6% relativo ao diferencial  
de alíquota.

Imposto devido ao Estado da Bahia: 4% relativo ao 
diferencial de alíquota.

Já em 2019, com a migração integral do diferencial de 
alíquota para o Estado de destino, passará a ser devido 
ao Estado de São Paulo apenas o imposto corresponden-
te à alíquota interestadual (no exemplo acima, de 7%), 
devendo ser recolhido ao Estado de destino o total do 
diferencial de alíquota (no exemplo acima, 10%).

Importante destacar que, mesmo nos casos de pro-
dutos sujeitos à Substituição Tributária, onde o ICMS já 
foi recolhido antecipadamente pelo industrial ou impor-
tador, a venda interestadual para não contribuinte do 
imposto passará a ser novamente tributada.

Atualmente o distribuidor de autopeças que reven-
de um produto sujeito à Substituição Tributária para um 
consumidor final não contribuinte localizado em outro 
Estado (como, por exemplo, uma pessoa física) emite a 

Nota Fiscal sem destaque do ICMS, apenas inserindo em 
“Dados Adicionais” a informação de que o imposto já foi 
recolhido por Substituição Tributária.

Referida operação não gera novo débito do ICMS nem 
dá direito ao Ressarcimento do ICMS-ST retido por oca-
sião da entrada desse produto em seu estabelecimento.

Já a partir de 01/01/2016, a Nota Fiscal relativa a 
essa mesma operação deverá ser emitida com desta-
que do imposto, gerando o respectivo débito de ICMS, 
além de implicar na obrigação do recolhimento do di-
ferencial de alíquota ao Estado de destino na forma  
acima demonstrada.

Em decorrência dessa modificação, referida opera-
ção passará a gerar direito ao Ressarcimento do ICMS-ST 
pago no momento da aquisição do produto (mediante a 
aplicação da metodologia prevista na Portaria CAT 17/99), 
bem como o direito à apropriação do crédito do ICMS 
relativo à operação própria do fabricante (destacado na 
respectiva Nota Fiscal de aquisição).

As alterações relativas ao cumprimento das obriga-
ções acessórias deverão ser regulamentadas até o final 
do ano por legislação local e demais atos normativos de 
abrangência nacional. 

w w w. r e v i s t a m e r c a d o a u t o m o t i v o . c o m . b r
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Liderar não é fácil. Há quem diga que liderança 
é uma característica inata. Ou você tem ou você 
não tem. Apesar disso, é grande a corrente de 

especialistas que acredita em treinamento e orienta-
ção adequada para formar líderes e profissionais ca-
pacitados a gerenciar grandes equipes e projetos. O 
norte-americano Bruce Tulgan é um deles. Consultor 
de líderes empresariais e palestrante, Tulgan é autor 
de diversos livros sobre o assunto, nos quais chama 
a atenção para a necessidade de se promover uma 
constante evolução daqueles que devem atuar como 
chefes de equipes ou projetos.

Em seu último lançamento, o autor aborda uma lista 
dos desafios mais comuns no gerenciamento de pes-
soas. No livro Os 27 Desafios que Todo Chefe Deve Enfrentar 
(Ed. Sextante, 2015, R$ 29), o palestrante utiliza co-

nhecimentos adquiridos por meio de 20 anos de con-

sultorias específicas para empresas que desejavam 

melhorar o desempenho de seus líderes.

De acordo com o autor, as pesquisas que compõem 

o livro foram formuladas após questionar-se a diver-

sos líderes e gestores quais eram os maiores desafios 

encontrados ao gerenciar pessoas. Mais de 90% dos 

entrevistados apontaram ao menos uma das 27 dificul-

dades a que o título da obra faz referência.

A virtude do livro de Tulgan está em oferecer um 

cenário contextualizado de cada um dos 27 desafios. 

Ao abordar, por exemplo, formas para motivar funcio-

nários com muito tempo de casa, o autor traz dicas 

práticas para lidar com a situação. Além disso, o pales-

trante traça um cenário elaborado que ajuda, inclusi-

Desafios da liderança
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Livro aborda as principais dificuldades de quem 
precisa gerenciar pessoas
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ve, a explicar as causas dessa falta de motivação entre  
seus funcionários.

Assim, o autor materializa cenários para situações di-
versas envolvendo o mesmo problema. Se seu proble-
ma está em lidar com uma equipe nova, Tulgan aponta 
o que pode ser feito para mitigar as consequências no 
curto e no longo prazos. Ele segue suas orientações 
passando por problemas que estão muito ligados ao 
chamado gerenciamento no piloto automático, ou seja, 
quando o gestor, inconscientemente acaba esperan-
do que algo dê errado para agir e “apagar o incêndio”  
às pressas.

Outro ponto positivo na obra mais recente de 
Tulgan é que o autor construiu seus capítulos de for-
ma independente. Ou seja, você pode abrir o livro 
no índice e direcionar a leitura especificamente para 
aquele problema que o aflige no trabalho. Assim, é 
possível dedicar-se a conceitos referentes à valorização 
de profissionais, gerenciamento de tempo, aumento 
de produtividade, entre outros.

O objetivo da obra é romper com o círculo vicio-
so do gerenciamento no piloto automático. Para isso, 
o palestrante explora a necessidade de se promover 
conversas bem estruturadas e regulares com os funcio-
nários, deixando as expectativas claras, com feedbacks 
precisos e acompanhamento de desempenho.

“Só tem um detalhe: não é fácil”, explica o próprio 
autor no livro, em referência à aplicação dos princípios 
básicos de gerenciamento. A boa notícia, no entanto, 
é que esses princípios são altamente eficazes se apli-
cados corretamente. 

“O simples fato de manter conversas individuais 
bem estruturadas, altamente significativas e frequen-
tes realmente faz maravilhas. Quando gerentes apli-
cam essa técnica de forma consistente, os funcionários 
obtêm a orientação, o direcionamento, o feedback, a 
solução para os problemas e o coaching de que pre-
cisam. E os resultados para a empresa não tardam a 
surgir: melhora no desempenho e na disposição dos 
funcionários; maior retenção de ótimos profissionais; 
um aumento necessário e bem-vindo na rotatividade 
de profissionais menos competentes; e um progres-
so significativo nos resultados comerciais. Além dis-
so, nota-se também uma redução gradativa do tempo 
que a gerência utiliza ‘apagando incêndios’”, completa 
Tulgan em sua obra.

Além de discorrer sobre os benefícios que resultam 
da aplicação dos chamados princípios básicos, o autor 

deixa claro quais são os prejuízos causados pelo sub-

gerenciamento. “As oportunidades perdidas e os cus-

tos por conta do subgerenciamento são incalculáveis. 

Quantos projetos, tarefas e responsabilidades estão a 

cargo dos gerentes quando poderiam ou deveriam ser 

delegados a outras pessoas? Quantos profissionais de 

ótimo desempenho largam o emprego porque não têm 

uma boa relação de trabalho com o chefe? Quantos pro-

fissionais pouco eficientes estão de pernas para o ar, 

apenas embolsando seus salários, porque o supervisor 

não está atento a isso? Quantas pessoas trabalhariam 

mais e melhor se tivessem mais apoio, orientação e di-

recionamento por parte do chefe? Quantos problemas 

poderiam ser evitados, contornados ou pelo menos ter 

seu impacto reduzido?” indaga o especialista.

São muitas as questões que Bruce Tulgan busca ana-

lisar no livro Os 27 Desafios que Todo Chefe Deve Enfrentar. 

Com certeza, alguma delas faz parte de seu cotidiano 

de trabalho. Vale a leitura. 
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Quando você descobrir a verdadeira atitude a ser tomada em 
relação à vida, terá o ponto de partida para uma vida melhor e  
um futuro mais desafiador

Há dias em que a gente não quer sair da cama. 
Segunda-feira, por exemplo, é um deles, prin-
cipalmente para aqueles que estão fazendo 

algo apenas para sobreviver em vez de exercer a sua 
vocação original.

Quem já teve a oportunidade de acompanhar as 
minhas palestras e treinamentos conhece a seguinte 
máxima: “Se você levanta na segunda pensando na 
sexta, é bem provável que esteja no lugar errado; é 
impossível ser feliz esperando todas as semanas pelo 
fim de semana”.

Apesar da liberdade de escolhas que pode ser 
exercida por qualquer pessoa, as coisas não são tão 
simples assim. Mudar requer coragem, renúncia, dis-
ciplina e amadurecimento, porém é uma questão de 
hábito. Digo isso por experiência própria.

No auge da minha impetuosidade juvenil, eu era 
conhecido no mundo corporativo como “general” em 
virtude do meu jeito autoritário, arbitrário e muitas 
vezes rude de exigir o cumprimento das normas e pro-
cedimentos da empresa.

Por mais que eu estivesse tentando cumprir a po-
lítica, e sob o meu ponto de vista eu estava sempre 
certo, a imposição das ideias a qualquer preço não 
contribuiu em nada para o meu crescimento profissio-
nal. Eu poderia ter ido mais longe, mas, infelizmente, 
paguei um preço alto pela minha dureza de espírito.

Por conta disso, eu arranjei desafetos ao longo do 
caminho e nunca compreendi muito bem o motivo, 
afinal, eu estava simplesmente cumprindo o papel que 
me foi atribuído na condição de responsável pela co-
ordenação do setor.

A atitude muda tudo
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Quando você é líder e tem o poder na mão, é fácil 
migrar de querido a odiado em fração de segundos, 
principalmente se você ocupa um cargo de mesmo ní-
vel hierárquico e na sequência se vê obrigado a mudar 
de postura pelo fato de ter se tornado líder dos seus 
próprios colegas.

Se eu estava cumprindo as normas da empresa, en-
tão, qual era o problema? Era bem simples, faltava-me 
o jogo de cintura, o equilíbrio ou a flexibilidade tão 
necessários para enfrentar a pressão do dia a dia.

Na prática, eu ignorava por completo a teoria da 
evolução das espécies, tão bem fundamentada por 
Charles Darwin: “Não é o mais forte, nem o mais in-
teligente, que sobrevive, mas aquele que melhor se 
adapta”.

A despeito de todos os acontecimentos, eu demorei 
a captar a essência do ambiente corporativo. De manei-
ra geral, as pessoas não estão muito preocupadas com 
normas, políticas e procedimentos. Embora isso seja 
importante, o que lhes interessa é a própria condição 
dentro da organização.

Se as prioridades da empresa estão em consonân-
cia com as suas necessidades, ótimo, caso contrário, 
meras formalidades são apenas condições transitórias 
que podem ser atropeladas até o próximo “puxão de 
orelha” ou o próximo emprego. Há quem diga que o 
importante é fazer as coisas acontecerem.

O fato é que a gente demora a reconhecer o erro, 
pois, num primeiro momento, tem tudo a ver com o or-
gulho e a necessidade de autoafirmação. Geralmente, 
a mudança vem precedida de demissão, advertência 
ou mesmo de uma rejeição em equipe em virtude dos 
excessos, o que não é simples de aceitar tampouco 
fácil de reverter.

Apesar de tudo, eu consegui sobreviver, pelo me-
nos até o dia em que fui demitido pela primeira vez. 
Levarei essa experiência comigo para o resto da vida. 
Não posso dizer que a demissão é algo maravilhoso, 
mas a bagagem que se constrói a partir de uma adver-
sidade como essa é incrível.

Depois da minha primeira e única demissão, eu 
descobri uma série de atitudes que me levaram a me 
tornar pai melhor, um marido melhor, um profissional 

Jerônimo Mendes – Administrador, coach, escritor, professor e palestrante. Natural de Ponta Grossa, Paraná, 
com mais de 35 anos de experiência profissional em empresas de médio e grande portes. Especialista em 
Empreendedorismo, Coaching, Gestão de Carreira e Negócios. Reside em Curitiba há 34 anos. 

melhor, um filho melhor, enfim, uma pessoa melhor em 
todos os sentidos.

Portanto, não basta formação adequada, conheci-
mento técnico, saúde, disciplina e experiência. Muitos 
têm tudo isso de sobra e, mesmo assim, não saem do 
lugar. O que mais lhes falta? Vou lhe dizer aqui em 
letras garrafais: A T I T U D E !!!

Por meio da atitude eu aprendi que …

É preciso respirar antes de tomar uma atitude drástica;

Ninguém é melhor nem pior do que ninguém;

Ninguém é dono da verdade;

A realidade é o que ela é, não o que eu gostaria  
que fosse;

A melhor maneira de ganhar uma discussão é evitá-la;

Pontos de vista pessoais interessam somente a você;

Cargos, empregos, status e sucesso são transitórios em 
qualquer parte do mundo;

As pessoas em geral possuem mais coisas boas do que 
coisas ruins;

Quem sofre antes do necessário sofre mais do que o 
necessário;

Ação combinada com paixão é o melhor combustível 
para o sucesso;

As palavras ensinam, os exemplos arrastam;

Feito é bem melhor que perfeito;

Não precisamos nos amar para vivermos em harmonia.

Aprendi também que algumas coisas apenas o tempo 
é capaz de ensinar; outras, porém, ninguém precisa es-
perar para aprender. Por fim, aprendi que não se pode 
mudar o inevitável; “a vida é dez por cento do que me 
acontece e noventa por cento da maneira como eu reajo 
ao que me acontece”.

Não é o governo nem o patrão nem o salário nem a sorte 
que projetam a sua imagem positiva ou negativa em 
relação ao futuro. É você, e mais ninguém, o responsável 
maior pela construção do seu próprio caminho.

A atitude muda tudo!

Artigo – A atitude muda tudo Redação
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Índice  

(média 2011=100)
dez-14/ 

nov-14 (%)
dez-14/ 

dez-13 (%) ac. ano (%) out-14 (%) nov-14 (%) dez-14 (%) out-14 (%) nov-14 (%) dez-14 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 728.026 88,6 -12,6 -11,6 -9,1 1,3 -6,8 -11,6 0,9 -6,8 -9,1 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 4.375.073 59,5 -17,1 -20,8 -19,4 -9,2 -18,2 -20,8 -16,3 -18,2 -19,4

Capital
Autopeças e acessórios 234.256 96,9 -11,6 5,0 -3,2 -3,5 -9,4 5,0 -2,6 -9,4 -3,2

Capital
Concessionárias de veículos 1.838.443 64,0 -14,7 -14,4 -16,9 -10,6 -18,9 -14,4 -22,6 -18,9 -16,9

ABCD
Autopeças e acessórios 34.161 92,9 -1,7 -11,4 -11,8 -5,8 -12,3 -11,4 -14,0 -12,3 -11,8

ABCD
Concessionárias de veículos 290.008 55,1 -8,8 -21,0 -17,8 -10,7 -14,7 -21,0 -12,7 -14,7 -17,8

Araçatuba
Autopeças e acessórios 21.257 91,4 -12,2 -14,2 -1,8 12,0 12,4 -14,2 -0,4 12,4 -1,8

Araçatuba
Concessionárias de veículos 48.596 64,3 -19,4 -21,3 -20,4 -8,0 -19,6 -21,3 -9,9 -19,6 -20,4

Araraquara
Autopeças e acessórios 25.600 78,7 -8,0 -14,2 -6,0 31,0 3,0 -14,2 5,0 3,0 -6,0

Araraquara
Concessionárias de veículos 113.778 59,8 -24,0 -24,2 -18,7 -12,4 -13,9 -24,2 -13,9 -13,9 -18,7

Bauru
Autopeças e acessórios 33.287 84,0 -16,8 -14,7 -11,4 -15,3 -8,4 -14,7 -6,8 -8,4 -11,4

Bauru
Concessionárias de veículos 129.031 58,9 -18,4 -23,1 -23,1 -5,5 -23,1 -23,1 -11,2 -23,1 -23,1

Campinas
Autopeças e acessórios 85.038 86,7 -14,1 -19,6 -11,5 2,6 -3,2 -19,6 15,2 -3,2 -11,5

Campinas
Concessionárias de veículos 483.809 57,4 -17,7 -29,4 -26,0 -10,1 -23,0 -29,4 -9,8 -23,0 -26,0

Guarulhos
Autopeças e acessórios 30.828 81,9 -12,9 -38,9 -29,9 1,0 -19,6 -38,9 8,6 -19,6 -29,9

Guarulhos
Concessionárias de veículos 125.790 53,1 -18,5 -28,9 -22,8 -4,4 -17,0 -28,9 -1,7 -17,0 -22,8

Jundiaí
Autopeças e acessórios 34.186 132,1 -14,4 -5,5 -2,3 12,4 0,7 -5,5 15,2 0,7 -2,3

Jundiaí
Concessionárias de veículos 162.672 52,6 -22,5 -24,0 -18,1 -2,6 -13,0 -24,0 -11,3 -13,0 -18,1

Litoral
Autopeças e acessórios 27.114 91,5 -3,8 4,8 -8,5 0,4 -18,4 4,8 1,0 -18,4 -8,5

Litoral
Concessionárias de veículos 136.556 49,5 -15,1 -31,2 -30,1 -16,7 -29,1 -31,2 -12,4 -29,1 -30,1

Marília
Autopeças e acessórios 27.917 85,2 -21,6 -29,6 -18,6 -7,0 -7,3 -29,6 1,0 -7,3 -18,6

Marília
Concessionárias de veículos 59.744 58,8 -22,4 -19,6 -17,1 -20,9 -15,1 -19,6 -23,9 -15,1 -17,1

Osasco
Autopeças e acessórios 17.534 66,3 -2,3 -0,9 1,8 9,1 4,7 -0,9 -8,5 4,7 1,8

Osasco
Concessionárias de veículos 150.787 46,4 -13,6 -23,8 -23,0 -0,4 -22,2 -23,8 -17,1 -22,2 -23,0

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 10.999 59,1 -9,9 -32,5 -19,1 -6,6 -1,4 -32,5 -2,6 -1,4 -19,1 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 51.645 60,2 -19,5 -21,5 -15,4 -9,7 -9,8 -21,5 -19,4 -9,8 -15,4

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 68.688 85,8 -16,6 -19,9 -10,5 -3,8 -0,9 -19,9 3,2 -0,9 -10,5 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 262.714 57,8 -20,4 -23,4 -19,9 -9,5 -16,9 -23,4 -14,0 -16,9 -19,9

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 26.837 62,2 -12,6 -21,5 -16,5 -12,0 -11,6 -21,5 -14,8 -11,6 -16,5 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 125.871 61,3 -20,5 -25,8 -22,6 -5,5 -19,8 -25,8 -18,0 -19,8 -22,6

Sorocaba
Autopeças e acessórios 25.589 91,7 -15,5 -7,0 -6,3 -0,4 -5,7 -7,0 0,5 -5,7 -6,3

Sorocaba
Concessionárias de veículos 208.606 64,0 -21,6 -15,7 -12,7 -7,9 -10,1 -15,7 -8,5 -10,1 -12,7

Taubaté
Autopeças e acessórios 24.735 88,9 -15,4 -13,4 -9,0 -5,5 -4,9 -13,4 7,4 -4,9 -9,0

Taubaté
Concessionárias de veículos 187.025 61,4 -26,8 -26,9 -16,8 -1,7 -7,4 -26,9 -3,9 -7,4 -16,8

* A preços de fevereiro/2015 – valores em R$ mil

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo tem como objetivo produzir indicadores mensais do 
desempenho do comércio varejista e dos seus vários ramos de atividade em todas as 16 regiões do Estado. A partir de dados do 

faturamento bruto real, as informações produzidas pela pesquisa permitem mensurar, tanto em número índice quanto em R$ bilhões, 
e projetar a atividade econômica geral de curto prazo, dado que o consumo é o indicador mais sensível e o que mais rapidamente 
responde às mudanças conjunturais e/ou às medidas de política econômica.

Pesquisa (PCCV – fevereiro de 2015) 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Índice  

(média 2011=100)
dez-14/ 

nov-14 (%)
dez-14/ 

dez-13 (%) ac. ano (%) out-14 (%) nov-14 (%) dez-14 (%) out-14 (%) nov-14 (%) dez-14 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 728.026 88,6 -12,6 -11,6 -9,1 1,3 -6,8 -11,6 0,9 -6,8 -9,1 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 4.375.073 59,5 -17,1 -20,8 -19,4 -9,2 -18,2 -20,8 -16,3 -18,2 -19,4

Capital
Autopeças e acessórios 234.256 96,9 -11,6 5,0 -3,2 -3,5 -9,4 5,0 -2,6 -9,4 -3,2

Capital
Concessionárias de veículos 1.838.443 64,0 -14,7 -14,4 -16,9 -10,6 -18,9 -14,4 -22,6 -18,9 -16,9

ABCD
Autopeças e acessórios 34.161 92,9 -1,7 -11,4 -11,8 -5,8 -12,3 -11,4 -14,0 -12,3 -11,8

ABCD
Concessionárias de veículos 290.008 55,1 -8,8 -21,0 -17,8 -10,7 -14,7 -21,0 -12,7 -14,7 -17,8

Araçatuba
Autopeças e acessórios 21.257 91,4 -12,2 -14,2 -1,8 12,0 12,4 -14,2 -0,4 12,4 -1,8

Araçatuba
Concessionárias de veículos 48.596 64,3 -19,4 -21,3 -20,4 -8,0 -19,6 -21,3 -9,9 -19,6 -20,4

Araraquara
Autopeças e acessórios 25.600 78,7 -8,0 -14,2 -6,0 31,0 3,0 -14,2 5,0 3,0 -6,0

Araraquara
Concessionárias de veículos 113.778 59,8 -24,0 -24,2 -18,7 -12,4 -13,9 -24,2 -13,9 -13,9 -18,7

Bauru
Autopeças e acessórios 33.287 84,0 -16,8 -14,7 -11,4 -15,3 -8,4 -14,7 -6,8 -8,4 -11,4

Bauru
Concessionárias de veículos 129.031 58,9 -18,4 -23,1 -23,1 -5,5 -23,1 -23,1 -11,2 -23,1 -23,1

Campinas
Autopeças e acessórios 85.038 86,7 -14,1 -19,6 -11,5 2,6 -3,2 -19,6 15,2 -3,2 -11,5

Campinas
Concessionárias de veículos 483.809 57,4 -17,7 -29,4 -26,0 -10,1 -23,0 -29,4 -9,8 -23,0 -26,0

Guarulhos
Autopeças e acessórios 30.828 81,9 -12,9 -38,9 -29,9 1,0 -19,6 -38,9 8,6 -19,6 -29,9

Guarulhos
Concessionárias de veículos 125.790 53,1 -18,5 -28,9 -22,8 -4,4 -17,0 -28,9 -1,7 -17,0 -22,8

Jundiaí
Autopeças e acessórios 34.186 132,1 -14,4 -5,5 -2,3 12,4 0,7 -5,5 15,2 0,7 -2,3

Jundiaí
Concessionárias de veículos 162.672 52,6 -22,5 -24,0 -18,1 -2,6 -13,0 -24,0 -11,3 -13,0 -18,1

Litoral
Autopeças e acessórios 27.114 91,5 -3,8 4,8 -8,5 0,4 -18,4 4,8 1,0 -18,4 -8,5

Litoral
Concessionárias de veículos 136.556 49,5 -15,1 -31,2 -30,1 -16,7 -29,1 -31,2 -12,4 -29,1 -30,1

Marília
Autopeças e acessórios 27.917 85,2 -21,6 -29,6 -18,6 -7,0 -7,3 -29,6 1,0 -7,3 -18,6

Marília
Concessionárias de veículos 59.744 58,8 -22,4 -19,6 -17,1 -20,9 -15,1 -19,6 -23,9 -15,1 -17,1

Osasco
Autopeças e acessórios 17.534 66,3 -2,3 -0,9 1,8 9,1 4,7 -0,9 -8,5 4,7 1,8

Osasco
Concessionárias de veículos 150.787 46,4 -13,6 -23,8 -23,0 -0,4 -22,2 -23,8 -17,1 -22,2 -23,0

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 10.999 59,1 -9,9 -32,5 -19,1 -6,6 -1,4 -32,5 -2,6 -1,4 -19,1 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 51.645 60,2 -19,5 -21,5 -15,4 -9,7 -9,8 -21,5 -19,4 -9,8 -15,4

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 68.688 85,8 -16,6 -19,9 -10,5 -3,8 -0,9 -19,9 3,2 -0,9 -10,5 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 262.714 57,8 -20,4 -23,4 -19,9 -9,5 -16,9 -23,4 -14,0 -16,9 -19,9

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 26.837 62,2 -12,6 -21,5 -16,5 -12,0 -11,6 -21,5 -14,8 -11,6 -16,5 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 125.871 61,3 -20,5 -25,8 -22,6 -5,5 -19,8 -25,8 -18,0 -19,8 -22,6

Sorocaba
Autopeças e acessórios 25.589 91,7 -15,5 -7,0 -6,3 -0,4 -5,7 -7,0 0,5 -5,7 -6,3

Sorocaba
Concessionárias de veículos 208.606 64,0 -21,6 -15,7 -12,7 -7,9 -10,1 -15,7 -8,5 -10,1 -12,7

Taubaté
Autopeças e acessórios 24.735 88,9 -15,4 -13,4 -9,0 -5,5 -4,9 -13,4 7,4 -4,9 -9,0

Taubaté
Concessionárias de veículos 187.025 61,4 -26,8 -26,9 -16,8 -1,7 -7,4 -26,9 -3,9 -7,4 -16,8

* A preços de fevereiro/2015 – valores em R$ mil
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GRUPO COMOLATTI ANUNCIA AQUISIÇÃO DA 
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS

No final de junho o Grupo Comolatti anunciou a assi-
natura do acordo para a compra de todas as ações da 

Pellegrino Distribuidora de Autopeças. “Com a aquisição, o 
grupo fortalece seu posicionamento destacado no mercado 
nacional de aftermarket automotivo e reafirma o compromis-
so de continuar a investir no potencial de crescimento do 
Brasil”, destacou a companhia, em comunicado divulgado à 
imprensa. A aquisição não foi oficializada completamente 
porque o contrato ainda está em aprovação com o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“A aquisição da Pellegrino é um importante marco na 
história do Grupo Comolatti. Trata-se de uma das maiores 
empresas do segmento de reposição de autopeças, com 
mais de 60 anos de atuação no País. Com a experiência e o 
conhecimento de mercado da Pellegrino, o Grupo Comolatti 
poderá ampliar sua presença em todo o território nacional e 
seguir oferecendo um serviço de excelência a seus clientes”, 
destacou Sergio Comolatti, presidente do Grupo Comolatti. 
Ainda segundo a empresa, a Pellegrino continuará a operar 

de forma independente, valorizando o relacionamento com 
seus fornecedores, clientes e colaboradores. “Nosso objetivo 
é somar forças e continuar a investir na diversificação das 
ferramentas de venda e no contato com o cliente, de forma 
a atender às crescentes exigências do mercado”, completou 
o executivo.

NAKATA PRODUZ BOMBA D’ÁGUA PARA 
VEÍCULOS DA KIA MOTORS E HYUNDAI

A Nakata anunciou o lançamento no mercado de 
reposição da bomba d’água para os veículos Kia 

Motors Sportage 2.7 (de 2004 a 2010), Hyundai Santa 
Fé 2.7 (de 2001 a 2006) e Hyundai Tucson 2.7 (de 
2004 a 2010). A bomba d’água é o componente res-
ponsável por evitar o superaquecimento do motor, 
resfriando os componentes e utilizando a mistura de 
água e aditivo, que deve ser feita sempre de acordo 
com as especificações do fabricante. 

A Nakata atualmente faz parte da Affinia 
Automotiva e tem uma linha completa de 
componentes para suspensão, transmissão, 
freios e motor. Além de dispor de catálogo eletrôni-
co, a empresa participa do Programa Carro 100% / 

Caminhão 100%, a iniciativa que visa conscientizar o 
motorista a respeito da importância da manutenção  
preventiva do veículo.
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KS (KOLBENSCHMIDT) APRESENTA NOVIDADES 
PARA O MERCADO DE REPOSIÇÃO

A KS apresentou e já está disponível para o aftermarket 
brasileiro anéis de segmento dos veículos Citroën e 

Peugeot e camisa e pistão com anel para modelos Mercedes-
-Benz. Em relação à Citroën, os anéis de segmento atendem 
o motor 2.0L 16V Flex dos veículos C5 e Xsara Picasso fabri-
cados entre 2005 e 2012. Já para a Peugeot, os novos itens 
são aplicados em veículos 408 2.0L 16V Flex produzidos de 
2006 a 2012. 

Nos Mercedes-Benz, a camisa é para os motores OM 
924LA e OM 926 Euro 3 e Euro 5, utilizados nos modelos 1622, 
Acello 1016, Astron 1319, Volare DW9, Axor 2831 e Atego 
1719, entre outros. Já o pistão com anel pode ser utilizado 
em motores OM 611, 612 e 613 Euro 3 dos modelos Sprinter 
311 CDI, 313 CID e 413 CDI, fabricados a partir de 2000. Aqui 
no Brasil, os produtos da marca KS (Kolbenschmidt) são co-

mercializados pela MS Motorservice Brazil, divisão do Grupo 
KSPG AG responsável pelas atividades de vendas e prestação 
de serviços para o aftermarket.
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oSINDIREPA-SP E SEBRAE-SP LANÇAM CARTILHA 

PARA OFICINAS MECÂNICAS

O Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria da Reparação de 
Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo) lançou 

em julho, em parceria com o Sebrae-SP (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) uma cartilha es-
pecial para oficinas mecânicas. Com o tema “Reparação de 
veículos: um negócio promissor!”, o material aponta desafios 
e oportunidades neste ramo e tem o objetivo de funcionar 
como um guia prático para o futuro empreendedor e até 
para empresários que já estão no mercado.

“O setor de reparação mudou muito. Há 20 anos, não 
era necessário tanto investimento para abrir uma oficina. 
Hoje, o ponto de equilíbrio é elevado, olhos e ouvidos já 
não servem mais para identificar algum defeito no veículo”, 
afirmou Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP. Para ele, 
a cartilha é importante não só para quem está querendo 
entrar no negócio, mas também para os que já estão no 
mercado, já que o material conta com alguns indicadores. 

Entre eles, tíquete médio, despesas fixas, salário pago e nú-
mero de carros reparados por mês e por dia por funcionário, 
com o objetivo de detalhar a produtividade da empresa, bem 
como seu desempenho em relação ao mercado. As cartilhas 
serão distribuídas para os associados e podem ser obtidas, 
em PDF, no site do Sindirepa-SP: www.sindirepa-sp.org.br.
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BOSCH PARTICIPA DE COMPETIÇÃO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL EM SÃO PAULO

De 12 a 15 de agosto, a Bosch participa de uma das maio-
res competições de educação profissional do mundo. 

A empresa estará presente na 43ª edição da WordSkills 
Competition, evento realizado pela primeira vez na América 
Latina. A competição ocorrerá em São Paulo, no Parque 
Anhembi, e envolverá diversos segmentos profissionais que 
totalizam 50 ocupações divididas em seis áreas técnicas. De 
acordo com a empresa, a Bosch é patrocinadora da ocupação 
33 – Tecnologia Automotiva – e fornecerá os equipamentos 
de teste que estruturam uma oficina mecânica de qualidade 
para que os competidores demonstrem suas habilidades e 
seus conhecimentos durante as disputas.

“A Bosch apoia iniciativas que valorizam a formação pro-
fissional e a WorldSkills São Paulo 2015 é, sem dúvida, uma 
oportunidade de evidenciar e estimular os jovens para o 
mercado de trabalho. A empresa acredita na importância da 
formação técnica como diferencial de mercado tanto para os 
próprios profissionais como para as empresas”, avalia Delfim 
Calixto, vice-presidente da divisão Automotive Aftermarket 
da Robert Bosch para a América Latina. 

REDE PITSTOP APRESENTA PROGRAMA NEGÓCIOS 
EM REDE

A Rede PitStop passou a oferecer em junho um progra-
ma exclusivo a seus membros: o Negócios em Rede. Foram 
firmadas parcerias com fabricantes de produtos automotivos 
para que a PitStop pudesse levar benefícios comerciais espe-
ciais aos associados, como melhores prazos de pagamento, 
descontos, promoções, entre outros.

“Nosso objetivo com o Negócios em Rede é ajudar os 
membros PitStop a aumentar o seu diferencial competitivo, 
gerando novas oportunidades de negócio. Com o programa, 
eles poderão adquirir de forma diferenciada produtos que 
não sejam comercializados pela Distribuidora Automotiva 
S.A., principal apoiadora da Rede”, explicou Paulo Fabiano, 
diretor-adjunto da Rede PitStop. Além disso, ao comprar pro-
dutos pelos Negócios em Rede, não é necessário adquirir 
“pacotes fechados” ou uma quantidade obrigatória de itens. 
“O empresário economiza tempo com as negociações, que 

serão feitas diretamente pela PitStop, e aproveita para me-
lhorar seu relacionamento com os diferentes fabricantes do 
segmento”, completou Fabiano.
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