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Incentivando o crescimento 
Motivação dos funcionários é 

fundamental para que as metas sejam 
atingidas (e até ultrapassadas)

Economia 
Brasil perde grau de 
investimento e cenário 
econômico fica mais nebuloso

Diretor Comercial da SK Automotive fala sobre o problema 
da garantia no setor
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SAINDO DO
LUGAR COMUM

E
m momentos que exigem o empenho 

de todos, nada melhor do que criar 

maneiras de incentivar a equipe de 

colaboradores, pois criatividade e de-

dicação farão toda a diferença em um mercado 

altamente competitivo como o setor de reposição 

automotiva. Como pudemos conferir na 21ª edição 

do Seminário da Reposição Automotiva, durante 

apresentação do consultor da Roland Berger, o 

aftermarket oferece oportunidades devido ao au-

mento da frota circulante nos últimos anos, mas 

é necessário estar preparado para atender à de-

manda. A matéria de capa traz várias informações 

e dicas que podem ajudar a tornar o ambiente 

de trabalho mais propício ao desenvolvimento 

de ideias e projetos, além de destacar formas de 

motivar os profissionais na empresa. 

Falando em organizações empresariais, esta edição traz entrevista de Gerson 

Prado, diretor comercial da SK, distribuidora de autopeças, com 40 centros de 

distribuição espalhados pelo País. Ele fala sobre mercado e também de ações 

da empresa. 

Outra matéria interessante é sobre a Auto Norte, importante distribuidora que 

nasceu e atua fortemente na região Nordeste do País. A empresa, comandada 

por Carlos Eduardo Monteiro Almeida, conhecido por Cacai, completa 35 anos.  

Uma história de sucesso e superação! 

Até breve! 
Boa leitura!

Renato Giannini, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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É preciso melhorar

Revista Mercado Automotivo 
– Como o senhor analisa a 
questão da garantia no setor 
de reposição? Ainda há muito 
ruído entre os diversos atores 
do setor no que diz respeito a 
quem deve se responsabilizar 
pelo defeito que o cliente alega?
Gerson Prado – Este é um tema 
complexo e mal resolvido. A 
garantia do produto quem dá  
é o fabricante do produto, 
porém, tanto o varejo de 
autopeças quanto o distribuidor 
pagam uma penalidade 
altíssima e custosa devido 
ao fato de o fabricante de 
autopeças não assumir este 
serviço diretamente.

Na prática o que acontece 
é que tanto a loja quanto 
o distribuidor acabam 
antecipando as peças em 
garantia para poder manter 
o bom relacionamento com o 
cliente. Em nossas empresas 
acabamos por montar estruturas 
caríssimas somente para 
controlar o processo de garantia. 
Passou da hora de o fabricante 
assumir este ônus.

O senhor acredita que é possível 
pensar em um sistema de 
garantia de autopeças que 
envolva todos os atores do 
setor (distribuição, fabricante, 

varejo)? O que falta para que 
isso seja possível de fato?
Na verdade este sistema já 
existe, porém como cultura 
de trabalho que aplicamos há 
anos, mas muito ineficiente. 
É um sistema que precisa 
mudar urgentemente, tendo 
o fabricante que assumir a 
responsabilidade de todo o 
processo desta garantia. Se 
pensarmos em setores mais 
organizados, todo fabricante 
tem sua rede de assistência 
técnica que faz pelo menos o 
processo inicial da garantia e 
em seguida aciona o fabricante 
do produto. O distribuidor e 
o varejo são apenas canais 

Em entrevista exclusiva à revista Mercado 
Automotivo, Gerson Prado, diretor Comercial 
da distribuidora SK Automotive, analisa 
diversos temas que têm gerado preocupações 
aos empresários do setor. Entre eles, a garantia 
no segmento de reposição, um tema 
que, para o executivo, é complexo e 
mal resolvido. Confira a seguir a 
entrevista na íntegra:

Entrevista Redação
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de escoamento do produto 
e que nada ganham por fazer 
o processo de garantia; ao 
contrário, perdem dinheiro  
com isto.

A SK possui um portfólio 
extenso, que atende as linhas 
leve, comercial leve, pesada, 
entre outras. É um desafio 
manter um catálogo tão extenso 
e variado? Ainda assim, quais 
são as principais vantagens de 
manter um portfólio amplo?
Através de nossas 40 filiais, 
procuramos atender da melhor 
maneira possível todos os 
segmentos em que atuamos. 
Não é fácil manter os estoques 
em cada filial, mas nossa equipe 
trabalha incessantemente para 
ter o produto ideal para cada 
região. Este é um trabalho 
que começa com a equipe 
de vendas identificando as 
necessidades dos nossos 
clientes e de nossa equipe  
de produtos junto aos  
nossos fornecedores.

O que representou para a SK 
associar-se como membro 
da Nexus Automotive 
International? O que é  
possível extrair  
dessa associação?
A SK tornou-se sócia da Nexus 
Automotive International 
com assento no Conselho de 
Administração do grupo. Nos 
tornamos sócios deste gigante 
internacional, com presença 
na Europa, nos Estados 
Unidos, no Oriente Médio, na 
África, Ásia e agora no Brasil 
e na Argentina, pois em um 
mundo totalmente globalizado 

tínhamos a necessidade de 
também estar dentro de uma 
rede internacional, em que 
podemos extrair diversos 
modelos e cultura de trabalho 
de diversas partes do mundo. 
Uma vez dentro de uma rede 
internacional de autopeças, 
ficamos mais seguros das 
estratégias a serem tomadas 
no Brasil, pois temos todo 
o suporte da Nexus e seus 
membros. A indústria de 
autopeças é global, porém 
a distribuição é local. Com a 
Nexus, a distribuição se torna 
global também.

O senhor acredita que, nesse 
momento de crise global, 
buscar associações e parcerias 
em outros países pode ser 
determinante para ingressar  
em novos cenários? Se sim, 
gostaria que falasse um pouco 
sobre isso.
É importante estar conectado 
com o mundo, mas sem 
se esquecer das questões 
culturais locais. Associar-se a 
um grupo internacional como 
a Nexus faz com que também 
possamos acessar modelos 
de gestão em outros países, 
nos dando a oportunidade de 

constantemente avaliar se o 
caminho que estamos dando 
ao nosso negócio por aqui 
está no rumo certo. A Nexus é 
composta por distribuidores 
de autopeças bem sucedidos 
em todo o mundo, além de ter 
em seu comando executivo 
profissionais que já ocuparam 
os altos escalões da indústria 
de autopeças internacional. A 
SK aprende com esta rede, mas 
todo este aprendizado deve ser 
adaptado às condições locais no 
Brasil, sempre respeitando os 
limites do mercado local.

          O que está errado neste negócio 
são as baixas margens do setor de 
distribuição. Em meu ponto de vista, essas 
margens baixas são reflexo da confusão 
de conceitos no setor de distribuição.          

Qual é, em sua opinião, o 
principal entrave para que o 
setor de reposição automotiva 
apresente melhores resultados 
no Brasil?
O resultado baixo está 
concentrado na rede de 
distribuição, pois a indústria 
e o varejo conseguem 
buscar melhores margens se 
comparado ao que é feito na 
distribuição. Não tem nada de 
errado a indústria e o varejo 
buscarem margens saudáveis, 
ao contrário, assim deve ser 
para manter a sobrevivência 
das empresas, afinal vivemos 
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e crescemos com o que 
ganhamos. O que está 
errado neste negócio são as 
baixas margens do setor de 
distribuição. Em meu ponto 
de vista, essas margens baixas 
são reflexo da confusão de 
conceitos no setor  
de distribuição. 

São diversos distribuidores 
vendendo os mesmos 
produtos nos mesmos 
mercados sem sequer ter 
uma área de atuação bem 
definida e portfólio de 
produtos exclusivos para uma 
ou outra região. O resultado 
disto é muita gente ofertando 
a mesma coisa, o que acaba 
acarretando um padrão de 
preço baixo, derrubando as 
margens. Na verdade, é errado 
usar o conceito de distribuição 
para o que estamos vendo; 
o correto é rotular apenas 
como atacadistas. Para mim, o 
conceito de distribuição é outro. 
Quem nomeia o “distribuidor” 
é o fabricante, portanto ele 
tem a responsabilidade sim de 
organizar este negócio, caso 
contrário o setor irá em busca  
de outras soluções de 
sobrevivência. Do jeito que  
está, poucos sobreviverão.

Falando sobre logística, a SK 
tem 40 centros de distribuição 
espalhados pelo País. Qual é 
hoje o principal desafio nesse 
sentido: manter todos os 
centros abastecidos ou manter 
uma identidade comum a todas  
essas unidades?
Acredito que a identidade 
SK está bem implantada em 
todas as nossas unidades. 
Trabalhamos bem isto. O 

desafio diário é manter bem 
abastecidas com o produto 
ideal para cada mercado em 
que atuamos.

Qual balanço o senhor faz hoje 
do Programa Inovar Auto? Ele 
sozinho é capaz de oferecer 
crescimento ao setor ou o 
governo precisa pensar  
em mais incentivos à  
reposição automotiva?
Não precisamos de incentivos, 
precisamos de políticas sérias 
para ajudar as empresas a se 
desenvolverem. A confusão 
tributária no Brasil é um 
terrível problema e cada dia 
fica mais difícil. É cada Estado 
puxando para um lado. As 
leis trabalhistas são arcaicas, 
somente aumentando os custos 
das empresas. O Inovar Auto 
irá ajudar muito no produto 
“Made in Brazil”, mas não 
acredito que isto venha a causar 

grandes impactos no setor de 
reposição automotiva.

A SK investe em tecnologia? 
Qual é, em sua opinião, a 
importância de dedicar 
investimentos a este ponto 
em específico?
A SK investe muito em 
tecnologia. Nos últimos 36 
meses mudamos 100% do 
nosso parque tecnológico. 
Hoje estamos com uma 
plataforma totalmente nova. 
É importante as empresas 
terem em mente que 
tecnologia para os negócios 
é custo fixo e vai existir 
sempre. Quem não investe 

constantemente vai ter muito 
problema no futuro. A empresa 
investir em tecnologia não irá 
fazer dela a melhor do mercado, 
mas sim garantir que ela  
continue no mercado.

O Brasil vive um momento 
de crise e, principalmente, de 
pessimismo com seu futuro. O 
que o senhor espera do Brasil e 
especificamente sobre o setor 
em que atua para os próximos 
três anos de trabalho?
Estou há 32 anos no setor e 
neste tempo todo o Brasil 
esteve em crise. A crise atual 
é grave e, além de financeira, 
é moral. Acho que nunca na 
história deste país vimos tanta 
barbaridade junta. Acredito que 
de uma certa forma o Brasil irá 
achar o seu jeito de resolver 
isto, mas levará tempo. Se 
ficarmos sentados esperando a 
crise passar, a coisa só piora. O 
negócio é continuar trabalhando 
e investindo muito. 

       A crise atual é grave 
e, além de financeira, 

é moral. Acho que 
nunca na história 

deste país vimos tanta 
barbaridade junta. 

Acredito que de uma 
certa forma o Brasil irá 

achar o seu jeito de 
resolver isto, mas  

levará tempo.

Entrevista Redação
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Erik Penna é palestrante motivacional, especialista em vendas, 
consultor e autor dos livros “A Divertida Arte de Vender” e “Motivação 
Nota 10”.  Site: www.erikpenna.com.br
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Muito se tem falado sobre a excelência no mun-
do dos negócios. Mas como engajar toda a 
equipe para conseguir uma alta performance 

e conquistar a verdadeira excelência nos resultados?
Um bom exemplo a ser seguido é o da maior e me-

lhor empresa de entretenimento do mundo: a Disney. 
Ela recebeu no ano passado mais de 132 milhões de 
convidados e, através de uma gestão de excelência, 
consegue espetaculares níveis de retenção que che-
gam a 70% nos parques e 90% dos seus clientes da rede 
hoteleira retornam.

É possível destacar 4 importantes pilares na gestão 
de excelência Disney que, com muito trabalho e boa 
vontade, podemos aplicar em nosso cotidiano profis-
sional. De propósito, enumero em ordem decrescente 
abaixo. Veja:
4) Rentabilidade: sim, a gestão de excelência de uma 

empresa objetiva o lucro, deseja superar as expec-
tativas de clientes, mas também dos shareholders/
acionistas com ótimos resultados financeiros no fi-
nal do ciclo contábil.

Mas só conseguem isso se:
3) Clientes externos: quando os clientes estão encan-

tados com um atendimento espetacular e serviços 
excepcionais conseguem propiciar uma verdadeira 
experiência de compra. Ferramentas como a deno-
minada “Múltiplas Formas de Escuta” é vital para 
manter a empresa sempre oxigenada com pesqui-
sas e opiniões de clientes. E o que dizer então da 
enorme atenção com tantos detalhes na hora de 

recepcionar as pessoas, desde a acolhida até a des-
pedida nos parques ou hotéis? Pontos fundamen-
tais numa gestão que surpreende e agrega valor e, 
por isso, o cliente se sente valorizado, feliz ao se 
deleitar com os chamados “momentos mágicos”, e 
a consequente e intensa aquisição de produtos e 
serviços ofertados pela Disney.

Mas isso se concretiza se:
2) Clientes internos: quando os castmember – mem-

bros do elenco, como são chamados os funcioná-
rios na Disney – estiverem satisfeitos e motivados. 
É fundamental que os funcionários prestem um 
serviço de ponta. A qualidade do serviço interno 
precisa ser excelente, mas, para isso acontecer, é 
fundamental ter profissionais bem treinados, enga-
jados, com orgulho de vestir aquela camisa e que 
por tudo isso fazem verdadeiramente a diferença. 

4 pilares  
para alcançar uma  
gestão de excelência

14
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É preciso identificar e reter talentos e, mais do que 
isso, valorizar o empenho de cada um, afinal: “Se 
não puder se destacar pelo talento, vença pelo 
esforço” (Dave Weinbaum).

Mas tudo isso só é possível se:
1) Liderança: líderes excelentes, que inspiram pessoas 

e transformam resultados.
Tudo começa aqui, na liderança evolutiva, gestores 

compromissados com a mudança transformacional que 
guiam através do exemplo. Eles levam o treinamento 
a sério, motivam pessoas a agir pelo que acreditam e 
valorizam conseguindo, assim, extrair o máximo dos 
talentos que compõem a organização. Jim Collins, au-
tor do livro “Empresas Feitas para Vencer”, ousa afir-
mar que o principal ativo das empresas não são as 
pessoas, são as pessoas CERTAS. São esses líderes 
que reconhecem e recompensam os funcionários ex-
traordinários que fazem a diferença e, transbordando 
entusiasmo, cheios de atitude amigável e proativa, 
norteados diariamente pela matriz de prioridades da 

Disney: Segurança, Cortesia, Show e Eficiência, estão 
sempre determinados a conseguir o aplauso exterior, 
mas também seu mérito e aplauso interior.

Não é por acaso que um dos motes do RH da Disney 
é “Contratamos atitude, depois treinamos habilidades”.

É fundamental, ainda, saber contratar respeitando a 
cultura organizacional. Só para dar um exemplo, a mis-
são da Disney é proporcionar alegria aos seus clientes, 
portanto, Bob Iger, CEO da The Walt Disney Company, 
disse em entrevista à revista Veja que, para trabalhar 
lá, é preciso, entre outras características, ser otimista, 
bem humorado e empático.

O sucesso é uma consequência natural e a imple-
mentação desses pilares da excelência geram resulta-
dos espetaculares e marcas impressionantes. A Disney 
acaba de ser eleita a marca mais amada do planeta, 
segundo pesquisa feita pela APCO Worldwide.

Será que é possível aplicar isso em nossa gestão? 
Eu penso que sim, mas para quem acha que não, o pró-
prio Walt Disney responde: “Eu gosto é do impossível 
porque lá a concorrência é menor”.

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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Rebaixamento da nota de crédito faz Brasil perder grau de 
investimento e preocupa o mercado

O ditado popular rege que agosto é o mês do 
desgosto, repleto de más notícias e acon-
tecimentos. Foi setembro, no entanto, que 

anunciou um péssimo cenário para os brasileiros. E 
justamente onde mais sentimos: no bolso. No último 
dia 9, a agência de classificação de risco Standard 
& Poor’s rebaixou a nota de crédito do Brasil de 
BBB- para BB+. Com a medida, o País perdeu seu 
grau de investimento, uma espécie de título que é 
conferido a bons pagadores e nações consideradas 
seguras para investidores.

O anúncio pegou o governo de surpresa e sur-
giu justamente num momento em que a presidente 
Dilma Rousseff enfrentava pressões das mais va-
riadas fontes por conta da proposta orçamentária 
brasileira para 2016, que prevê um déficit primário 
de R$ 30,5 bilhões. Anteriormente, a expectativa 
oficial era de superávit de 0,7%.

A proposta orçamentária com déficit foi justamen-
te um dos pontos que influenciaram a decisão da 
S&P, uma das três agências que publicam avaliações 
deste tipo – as outras são a Moody’s e a Fitch. Para 
a Standard & Poor’s, a proposta anunciada “refle-
te desacordo sobre a composição e magnitude das 
medidas necessárias para reparação da derrapagem 
das finanças públicas”.

“Enquanto o ministro da Fazenda (Joaquim Levy) 
está trabalhando para levar adiante várias medidas 
para retomar a meta inicial de 0,7% de superávit, 
elas precisarão ser negociadas com o Congresso. 
Mais importante, a série de eventos que levou à 
proposta orçamentária [com déficit] sugere co-
esão diminuída com o gabinete da presidente 
Dilma Rousseff e contribui para nossa avaliação de 
um perfil de crédito mais fraco”, disse a agência  
em comunicado.

E agora?
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Além de reduzir a nota brasileira, a Standard & 
Poor’s apontou uma “perspectiva negativa”, ou seja, 
há chance de nova revisão para baixo no futuro. A 
notícia já é ruim, mas pode ficar ainda pior caso as 
demais agências resolvam seguir o parecer da S&P. 
Atualmente, ambas ainda consideram o grau de in-
vestimento do País, mas as notas estão no limite.

O QUE É GRAU DE INVESTIMENTO?
O grau de investimento pode ser entendido, de for-
ma simplória, como um atestado de que os países 
não têm risco de dar calote na dívida pública. As 
agências de classificação de risco conferem notas 
às nações e a partir dessa qualificação é possível 
determinar o nível de confiança que o mercado in-
ternacional (investidores) têm na economia de de-
terminado país. “As notas servem como referência 
para os juros dos títulos públicos, que representam 
o custo para o governo pegar dinheiro emprestado 
dos investidores. As agências também atribuem no-
tas aos títulos que empresas emitem no mercado 
financeiro, também avaliando a capacidade de as 
companhias honrarem os compromissos”, explica 
Wellton Máximo, em reportagem publicada pela 
Agência Brasil.

Se os técnicos das agências, enviados periodi-
camente para avaliações nos países, consideram 
a economia confiável, tanto o governo quanto as 
empresas conseguirão levantar recursos no mercado 
internacional com custos menores e melhores con-
dições de pagamento. Quanto menor for a confiança, 
piores serão as condições para que o empréstimo 
seja pago. Além disso, dependendo da avaliação 
econômica do país, fundos de investimentos estran-
geiros investem seu capital nesses locais.

Ou seja, para quem deseja manter a economia 
“rodando”, funcionando de forma saudável, é es-
sencial manter o grau de investimento. No caso do 
Brasil, que enfrenta uma grave crise política e eco-
nômica, era ainda mais importante.

Em entrevista recente à revista Mercado 
Automotivo, o professor Antônio Jorge Martins, 
coordenador do MBA em Gestão Estratégica de 

Empresas da Cadeia Automotiva da Fundação 
Getúlio Vargas, já havia alertado para os riscos de 
o Brasil perder o grau de investimento. Para ele, o 
cenário penaliza o País por completo.

“Uma má qualificação de risco penaliza País, 
empresas e pessoas. Não vejo outra solução para 
o Brasil que não seja manter esse grau de investi-
mento, até como forma de ter recursos de fundos 
e fundações estrangeiras aqui no País para bancar 
investimentos de longa maturação, tais como os de 
infraestrutura”, afirmou Martins à época.

As reações ao rebaixamento da nota brasileira 
foram imediatas, tumultuando ainda mais o ambien-
te político brasileiro. Aécio Neves (PSDB) divulgou 
nota e salientou que “o governo da presidente 
Dilma acabou”. Já o senador Agripino Maia (DEM) 
classificou a situação como “início do caos”. O presi-
dente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), apontou 
que somente a retomada do crescimento do País 
poderá tirar o Brasil dessa situação.

O governo também se posicionou rapidamen-
te, apesar da surpresa com a notícia. O ministro do 
Planejamento, Nelson Barbosa, tentou minimizar a 
situação e afirmou que o Planalto seguirá o esfor-
ço para melhorar a situação fiscal. Já o ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, declarou, em entrevista ao 
Jornal da Globo, que a lição do rebaixamento é a 
de que os agentes estão entendendo a necessida-
de de fazer escolhas difíceis para que o País read-
quira o equilíbrio fiscal. “Precisamos nos decidir. A 
consequência (do rebaixamento) é olharmos para 
nós mesmos e decidirmos o que a gente quer. Não 
adianta empurrar o problema”, completou.

De início, além da maior instabilidade e especu-
lação econômica que atingirá o Brasil, as principais 
consequências para as indústrias brasileiras será o 
aumento no custo das importações. Esse fator pode 
impactar diretamente determinadas empresas do 
setor automotivo, que trazem parte de seus pro-
dutos do exterior. Acompanharemos os próximos 
capítulos. 
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Incentivo ao crescimento
Em tempos de dificuldades financeiras, é importante saber como 
motivar os funcionários de outras formas

O setor de reposição auto-
motiva, a exemplo do que 
ocorre com outros segmen-

tos, tem diversas empresas cujos 

resultados dependem em grande 

parte das vendas feitas diretamen-

te aos clientes, “no balcão”, como 

se costuma dizer. Por isso, é extre-

mamente necessário contar com 

profissionais capacitados, que não 

somente saibam como vender, mas 

também consigam identificar as 

necessidades de cada cliente que 

surge no dia a dia.

E quando, no entanto, sua equi-
pe de funcionários tem talento para 
o trabalho, mas não mostra disposi-
ção para alcançar resultados satisfa-
tórios? O que fazer para incentivar 
o corpo de trabalho de sua empre-
sa a buscar metas mais ousadas e 
resultados surpreendentes? A per-
gunta se torna ainda mais intrigante 
quando se leva em consideração a 
crise econômica em que o País está 
mergulhado. Afinal, se já está difícil 
vender o suficiente para manter os 
negócios, como cobrar resultados 
mais expressivos?

As respostas para tais questões 

não são simples e engana-se quem 

acredita que a única saída seja sim-

plesmente financeira. Quem pensa 

dessa forma não consegue motivar 

os funcionários adequadamente 

pois não tem caixa para promo-

ver aumentos salariais ou bonifi-

cações por produtividade. Assim 

forma-se um ciclo vicioso, no qual 

a empresa deixa de bater as metas 

e consequentemente não consegue 

oferecer incentivos ao seu corpo  

de trabalho.
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A chamada “motivação extra” 
de cada trabalhador não está li-
gada somente a um contracheque 
“mais polpudo” ao final do mês. 
São diversos os fatores que têm a 
capacidade para inspirar os funcio-
nários a superarem as próprias me-
tas, incrementando as receitas da 
própria companhia. Para o Sebrae-
-SP (Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de São Paulo), 
por exemplo, um bom ambiente de 
equipe acaba sendo fundamental 
para que os colaboradores, indivi-
dualmente, possam sentir-se bem 
e motivar-se no cotidiano. A enti-
dade cita algumas práticas que po-
dem ser adotadas para o desenvol-
vimento de um ambiente coletivo 
adequado a todos, lembrando, é 
claro, que cada empresa possui 
suas particularidades.

• Definição de metas: Se você não 
sabe onde quer chegar, seja como 
empresa, seja individualmente, 
nunca saberá que caminho seguir 
e quais são as estratégias para 
obter um resultado satisfatório. 
Por isso, é sempre importante 
deixar claro à equipe como um 
todo quais são os objetivos da 
companhia no curto, médio e, 
se possível, longo prazos. Assim 
é mais fácil estabelecer o que 
cada equipe ou cada colaborador 
pode fazer (a mais) para conse-
guir chegar a tais metas.

• Praticar constantemente o feed-
back: Para quem não conhece, 
feedback é o nome dado à con-
versa entre o funcionário e seu 
superior a partir da qual, por 
meio de algumas etapas, lhe é 
fornecida uma avaliação sobre 
seu desempenho. É por meio 
deste bate papo, que não preci-
sa ser estritamente formal, que 

os gestores têm a oportunidade 
de destacar aspectos positivos e 
alertar sobre os pontos negativos 
do desempenho de cada colabo-
rador, seja no âmbito profissio-
nal, seja no pessoal. O corpo di-
retivo de algumas empresas, por 
vezes, reluta em fornecer feedba-
ck adequado para sua equipe de 
funcionários, mas isso se revela 
um grande erro. Se você não dei-
xa claro, periodicamente, quais 
são suas expectativas e o que 
valoriza no trabalho de cada um, 
como poderá cobrar futuramente 
por falhas ou premiar os acertos 
de seus funcionários? O feedba-
ck deve, sim, ser incentivado e 
sua prática deve se pautar pela 
avaliação profissional, ainda que 
seja necessário abordar aspectos 
pessoais. Por exemplo, se você 
precisa chamar a atenção de um 
funcionário sobre seu pessimis-
mo constante, deixe claro que 
você só o faz porque o compor-
tamento deste colaborador está 
“contaminando” todo os outros. 
Não é algo pessoal e sim uma ati-
tude que impacta no ambiente 
profissional da empresa.

• Reconhecimento: É esse pon-
to que geralmente envolve au-
mentos salariais ou bonificações 
por produtividade. Entretanto, 
diante da crise econômica que 
o Brasil (e o mundo) atravessa, 
é notória a dificuldade das em-
presas em promover valorizações 
nos salários de seus colaborado-
res. O que fazer então? Procure 
oferecer outros benefícios à 
sua equipe, caso avalie que as 
metas estão sendo cumpridas 
e, inclusive, superadas. Deixe 
claro aos seus funcionários que 
o momento, infelizmente, não 
permite aumentos, mas que 

você poderá ofertar outras bo-
nificações para aqueles que se 
destacarem, como, por exemplo: 
conceder uma folga durante a se-
mana para aquele que tem horas 
extras acumuladas; extensão do 
horário de almoço, dando mais li-
berdade a cada um; flexibilidade 
nos horários de entrada e saída; 
flexibilidade no dress code (ou 
uniforme) utilizado pelas equi-
pes; entre outros pontos. Muitas 
vezes não é necessário colocar a 
mão no bolso para agradar sua 
equipe de trabalho.

• Delegar responsabilidades e 
apoiar realizações: Desta forma 
você poderá oferecer aos seus 
funcionários um benefício intan-
gível: a capacitação profissional. 
Sem ter de realizar acrobacias 
financeiras, é possível incentivar 
e valorizar a liderança exercida 
na equipe ou até os métodos de 
gestão utilizados por cada um. O 
próprio funcionário ganha com 
isso, pois poderá dizer futura-
mente que esteve envolvido em 
processos de liderança e gestão 
em seu último emprego, agregan-
do valor a seu currículo.

“Essas práticas de equipes ven-
cedoras deixam claros os benefícios 
para a organização, principalmente 
no que diz respeito à melhoria das 
condições para realização de negó-
cios, ao aumento da sinergia entre 
os funcionários, à melhoria no am-
biente de trabalho e ao aumento 
da satisfação dos clientes”, desta-
ca o Sebrae-SP. Com estas ações 
simples você poderá criar um am-
biente muito saudável e positivo, 
garantindo naturalmente motivação 
extra para seus funcionários.
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PARTICIPAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS
Muitos empresários, no entanto, 
reclamam que o problema de al-
guns de seus funcionários é não 
se verem como parte da empresa. 
Ou seja, não se importam, e con-
sequentemente não se dedicam, 
para que os resultados e metas da 
companhia sejam atingidos. Esse 
tipo de colaborador não necessa-
riamente deixará de executar (bem 
suas funções), mas não fará nenhum 
esforço para dar um passo a mais, 
pois não verá os benefícios que po-
derão ser gerados com essa contri-
buição extra.

Para o Sebrae-SP, o conceito de 
motivação é extenso e complexo, 
justamente porque não existe uma 
regra geral a ser adotada pelas em-
presas. É possível, de certo modo, 
definir a motivação como um con-
junto de ações, contempladas por 
inúmeros fatores, que deve ser di-
rigido para cada caso, conforme a 
atividade empresarial, o perfil dos 
colaboradores, as ações tomadas 
anteriormente nesse sentido e o 
perfil do empresário. “Depende 
da aceitação do empresário em 
implantar ações que motivam; 
avaliar o resultado destas ações 
e constantemente promover a 
manutenção e/ou o aperfeiçoa-
mento das mesmas”, completa a 
instituição de apoio aos micro e  
pequenos empresários.

O Sebrae entende que a motiva-
ção é formada por uma tríade (be-
nefícios, incentivos e treinamento) 
que precisa ser harmonizada. Ou 
seja, investir unicamente em trei-
namento – ainda que o País esteja 
em crise – poderá gerar uma de-
sarmonia entre sua equipe. Nesse 
caso, o empresário pode se esforçar 

para oferecer benefícios que não 
estejam simplesmente atrelados 
ao salário bruto dos funcionários. 
Segundo a instituição, é a chamada 
complementação salarial, conheci-
da também como salário indireto e 
que consiste na inclusão de produ-
tos e/ou serviços que o funcionário 
deveria pagar em caso de uso.

“Como exemplo podemos citar: 
Convênio de assistência médico/
hospitalar/odontológica; ticket-
-refeição; vale-transporte; vale-
-compra; parcerias com clubes e 
entidades; convênios de descontos 
para medicamentos; cesta básica; 
creche; uniforme e material escolar 
para os dependentes”, aponta. 

Sobre os incentivos, a institui-
ção destaca que é necessário que 
o empresário detenha informações 
sobre o perfil de seus colaborado-
res, suas necessidades, ambições, 
carências e seu grau de profissio-
nalismo. “Como exemplo pode-
mos citar: Premiações por metas 
alcançadas (bônus sobre produtos, 
comissão sobre totalidade de ven-
das, viagens com a família, jantares, 
churrasco de confraternização etc.); 
diálogo constante com a equipe 
de colaboradores (de preferência 
reuniões com o grupo, ouvindo e 
avaliando sugestões); dimensão da 
estrutura para que nenhum com-
ponente do grupo possa se sentir 
prejudicado ou com carga excessiva 
de serviço; elogios (carta pessoal; 
referendum para o grupo; cartaz afi-
xado com foto, nome e motivo da 
ação etc.); manutenção do corpo a 
corpo diário com os colaboradores, 
transmitindo segurança e energia 
positiva”, avalia.

O treinamento é o meio mais 
conhecido dentre os três que for-

mam a tríade e tem o objetivo de 
proporcionar maior conhecimento 
específico da atividade executada. 
Com isso, garante o Sebrae de São 
Paulo, é possível obter maior grau 
de profissionalismo da equipe, e 
consequentemente transmitir ao 
cliente maior segurança no atendi-
mento. “Todos e quaisquer meios 
adotados como forma de aprendi-
zado podem e devem ser estimu-
lados e motivados, desde: cursos; 
palestras; feiras; seminários; expo-
sições; workshops; leituras; visitas 
a concorrentes etc.”, complementa.

Importante ressaltar, no entan-
to, que nenhuma dessa práticas 
trará resultados efetivos para a em-
presa caso não sejam acompanha-
das. É preciso avaliar os métodos 
utilizados e valorar os resultados 
obtidos. Assim, será possível dar 
sequência ao que foi colocado em 
prática, modificando e aperfeiçoan-
do suas estruturas.

Ao adotar as práticas aqui ex-
postas, você evita as chamadas 
ações de tiro curto, ou seja, inicia-
tivas que podem até motivar seus 
funcionários imediatamente, mas 
perdem a eficácia rapidamente. 
Isso gera maiores custos e, princi-
palmente, dores de cabeça ao cor-
po diretivo no médio prazo. Nesse 
caso, o ditado popular é extrema-
mente útil: Mais vale prevenir do 
que remediar. Os funcionários, de 
maneira geral, precisam entender 
o momento que o País atravessa, 
mas se tiverem, de forma clara, 
quais são os objetivos da empresa 
e o que ela poderá oferecer como 
benefícios extras poderão moti-
var-se naturalmente, contagian-
do, inclusive, os próprios colegas  
de equipe. 
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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)
maio-15/ 

abr-15 (%)
maio-15/ 

maio-14 (%) ac. ano (%) mar-15 (%) abr-15 (%) maio-15 (%) mar-15 (%) abr-15 (%) maio-15 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 845.170 100,03 -1,7 -3,8 -2,0 10,3 2,5 -3,8 -2,9 -1,6 -2,0 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.043.756 66,74 1,5 -21,2 -16,0 -2,7 -16,2 -21,2 -14,1 -14,6 -16,0

Capital
Autopeças e acessórios 275.321 110,74 -0,9 19,2 12,2 29,0 24,9 19,2 6,4 10,6 12,2

Capital
Concessionárias de veículos 2.165.695 73,34 -0,9 -13,5 -9,0 9,3 -5,0 -13,5 -8,7 -7,8 -9,0

ABCD
Autopeças e acessórios 37.534 99,31 -6,2 10,0 8,0 51,2 14,5 10,0 5,3 7,5 8,0

ABCD
Concessionárias de veículos 317.612 58,73 -2,0 -21,1 -15,9 -7,3 -15,4 -21,1 -14,2 -14,5 -15,9

Araçatuba
Autopeças e acessórios 26.107 109,14 8,7 21,9 9,1 19,5 10,6 21,9 4,7 6,1 9,1

Araçatuba
Concessionárias de veículos 55.445 71,39 5,9 -25,8 -24,8 -12,7 -40,4 -25,8 -17,8 -24,5 -24,8

Araraquara
Autopeças e acessórios 27.737 83,00 -9,1 -13,3 -7,3 -5,1 -5,8 -13,3 -5,7 -5,7 -7,3

Araraquara
Concessionárias de veículos 130.974 66,97 1,2 -24,5 -16,7 -2,3 -18,0 -24,5 -13,5 -14,6 -16,7

Bauru
Autopeças e acessórios 41.966 102,97 -5,6 0,5 3,1 25,6 15,0 0,5 0,2 3,7 3,1

Bauru
Concessionárias de veículos 150.332 66,76 5,2 -22,0 -19,5 -10,6 -17,6 -22,0 -19,2 -18,9 -19,5

Campinas
Autopeças e acessórios 97.407 96,65 -1,9 -25,6 -16,9 -11,6 -22,1 -25,6 -11,5 -14,5 -16,9

Campinas
Concessionárias de veículos 581.350 67,06 6,2 -24,2 -22,7 -12,4 -24,1 -24,2 -21,7 -22,3 -22,7

Guarulhos
Autopeças e acessórios 40.889 105,72 -1,2 -0,7 -10,4 8,3 9,7 -0,7 -18,9 -12,7 -10,4

Guarulhos
Concessionárias de veículos 97.155 39,90 1,9 -54,7 -39,3 -42,4 -51,1 -54,7 -29,3 -35,0 -39,3

Jundiaí
Autopeças e acessórios 36.708 138,03 -1,3 -2,9 1,1 14,0 -0,7 -2,9 3,0 2,0 1,1

Jundiaí
Concessionárias de veículos 193.746 60,94 7,8 -22,8 -17,5 -2,9 -24,0 -22,8 -13,4 -16,1 -17,5

Litoral
Autopeças e acessórios 28.608 93,92 -1,2 11,8 6,4 29,7 16,6 11,8 1,9 5,2 6,4

Litoral
Concessionárias de veículos 162.336 57,27 4,9 -30,9 -24,2 -1,1 -25,3 -30,9 -21,4 -22,4 -24,2

Marília
Autopeças e acessórios 33.578 99,70 -1,9 -34,8 -20,7 -9,5 -18,6 -34,8 -15,5 -16,3 -20,7

Marília
Concessionárias de veículos 70.345 67,39 -0,7 -20,1 -14,1 -1,9 -12,5 -20,1 -12,5 -12,5 -14,1

Osasco
Autopeças e acessórios 24.051 88,43 -2,0 4,8 7,9 14,7 15,8 4,8 6,2 8,9 7,9

Osasco
Concessionárias de veículos 148.506 44,47 23,1 -33,2 -33,0 -41,4 -44,3 -33,2 -29,2 -32,9 -33,0

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 12.378 64,74 -3,2 -25,0 -24,8 -18,7 -37,6 -25,0 -18,9 -24,8 -24,8 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 60.943 69,07 2,2 -23,6 -15,2 4,3 -22,7 -23,6 -9,2 -12,9 -15,2

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 79.143 96,20 0,5 -16,1 -10,9 -8,1 -9,2 -16,1 -9,7 -9,6 -10,9 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 304.480 65,15 -1,9 -25,6 -17,1 -3,8 -14,2 -25,6 -14,9 -14,7 -17,1

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 30.947 69,79 -1,3 -11,2 -9,9 -0,2 -4,5 -11,2 -11,2 -9,6 -9,9 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 151.806 71,97 6,9 -19,8 -16,9 1,6 -18,3 -19,8 -15,4 -16,1 -16,9

Sorocaba
Autopeças e acessórios 27.288 95,09 -1,1 -15,9 -5,8 5,6 -4,6 -15,9 -2,5 -3,0 -5,8

Sorocaba
Concessionárias de veículos 227.212 67,80 0,5 -25,2 -15,5 -8,2 -17,8 -25,2 -11,2 -12,8 -15,5

Taubaté
Autopeças e acessórios 25.508 89,14 -5,7 -15,9 -7,7 4,0 -7,3 -15,9 -4,9 -5,5 -7,7

Taubaté
Concessionárias de veículos 225.820 72,06 -0,1 -23,4 -16,2 -3,5 -19,1 -23,4 -12,5 -14,2 -16,2

* A preços de maio/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.
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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)
maio-15/ 

abr-15 (%)
maio-15/ 

maio-14 (%) ac. ano (%) mar-15 (%) abr-15 (%) maio-15 (%) mar-15 (%) abr-15 (%) maio-15 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 845.170 100,03 -1,7 -3,8 -2,0 10,3 2,5 -3,8 -2,9 -1,6 -2,0 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.043.756 66,74 1,5 -21,2 -16,0 -2,7 -16,2 -21,2 -14,1 -14,6 -16,0

Capital
Autopeças e acessórios 275.321 110,74 -0,9 19,2 12,2 29,0 24,9 19,2 6,4 10,6 12,2

Capital
Concessionárias de veículos 2.165.695 73,34 -0,9 -13,5 -9,0 9,3 -5,0 -13,5 -8,7 -7,8 -9,0

ABCD
Autopeças e acessórios 37.534 99,31 -6,2 10,0 8,0 51,2 14,5 10,0 5,3 7,5 8,0

ABCD
Concessionárias de veículos 317.612 58,73 -2,0 -21,1 -15,9 -7,3 -15,4 -21,1 -14,2 -14,5 -15,9

Araçatuba
Autopeças e acessórios 26.107 109,14 8,7 21,9 9,1 19,5 10,6 21,9 4,7 6,1 9,1

Araçatuba
Concessionárias de veículos 55.445 71,39 5,9 -25,8 -24,8 -12,7 -40,4 -25,8 -17,8 -24,5 -24,8

Araraquara
Autopeças e acessórios 27.737 83,00 -9,1 -13,3 -7,3 -5,1 -5,8 -13,3 -5,7 -5,7 -7,3

Araraquara
Concessionárias de veículos 130.974 66,97 1,2 -24,5 -16,7 -2,3 -18,0 -24,5 -13,5 -14,6 -16,7

Bauru
Autopeças e acessórios 41.966 102,97 -5,6 0,5 3,1 25,6 15,0 0,5 0,2 3,7 3,1

Bauru
Concessionárias de veículos 150.332 66,76 5,2 -22,0 -19,5 -10,6 -17,6 -22,0 -19,2 -18,9 -19,5

Campinas
Autopeças e acessórios 97.407 96,65 -1,9 -25,6 -16,9 -11,6 -22,1 -25,6 -11,5 -14,5 -16,9

Campinas
Concessionárias de veículos 581.350 67,06 6,2 -24,2 -22,7 -12,4 -24,1 -24,2 -21,7 -22,3 -22,7

Guarulhos
Autopeças e acessórios 40.889 105,72 -1,2 -0,7 -10,4 8,3 9,7 -0,7 -18,9 -12,7 -10,4

Guarulhos
Concessionárias de veículos 97.155 39,90 1,9 -54,7 -39,3 -42,4 -51,1 -54,7 -29,3 -35,0 -39,3

Jundiaí
Autopeças e acessórios 36.708 138,03 -1,3 -2,9 1,1 14,0 -0,7 -2,9 3,0 2,0 1,1

Jundiaí
Concessionárias de veículos 193.746 60,94 7,8 -22,8 -17,5 -2,9 -24,0 -22,8 -13,4 -16,1 -17,5

Litoral
Autopeças e acessórios 28.608 93,92 -1,2 11,8 6,4 29,7 16,6 11,8 1,9 5,2 6,4

Litoral
Concessionárias de veículos 162.336 57,27 4,9 -30,9 -24,2 -1,1 -25,3 -30,9 -21,4 -22,4 -24,2

Marília
Autopeças e acessórios 33.578 99,70 -1,9 -34,8 -20,7 -9,5 -18,6 -34,8 -15,5 -16,3 -20,7

Marília
Concessionárias de veículos 70.345 67,39 -0,7 -20,1 -14,1 -1,9 -12,5 -20,1 -12,5 -12,5 -14,1

Osasco
Autopeças e acessórios 24.051 88,43 -2,0 4,8 7,9 14,7 15,8 4,8 6,2 8,9 7,9

Osasco
Concessionárias de veículos 148.506 44,47 23,1 -33,2 -33,0 -41,4 -44,3 -33,2 -29,2 -32,9 -33,0

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 12.378 64,74 -3,2 -25,0 -24,8 -18,7 -37,6 -25,0 -18,9 -24,8 -24,8 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 60.943 69,07 2,2 -23,6 -15,2 4,3 -22,7 -23,6 -9,2 -12,9 -15,2

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 79.143 96,20 0,5 -16,1 -10,9 -8,1 -9,2 -16,1 -9,7 -9,6 -10,9 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 304.480 65,15 -1,9 -25,6 -17,1 -3,8 -14,2 -25,6 -14,9 -14,7 -17,1

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 30.947 69,79 -1,3 -11,2 -9,9 -0,2 -4,5 -11,2 -11,2 -9,6 -9,9 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 151.806 71,97 6,9 -19,8 -16,9 1,6 -18,3 -19,8 -15,4 -16,1 -16,9

Sorocaba
Autopeças e acessórios 27.288 95,09 -1,1 -15,9 -5,8 5,6 -4,6 -15,9 -2,5 -3,0 -5,8

Sorocaba
Concessionárias de veículos 227.212 67,80 0,5 -25,2 -15,5 -8,2 -17,8 -25,2 -11,2 -12,8 -15,5

Taubaté
Autopeças e acessórios 25.508 89,14 -5,7 -15,9 -7,7 4,0 -7,3 -15,9 -4,9 -5,5 -7,7

Taubaté
Concessionárias de veículos 225.820 72,06 -0,1 -23,4 -16,2 -3,5 -19,1 -23,4 -12,5 -14,2 -16,2

* A preços de maio/2015 – valores em R$ mil
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Auto Norte chega aos 35 anos com solidez  
e projeta crescimento

A Auto Norte Distribuidora de 
Peças completa 35 anos em 
2015 e, apesar das dificul-

dades impostas à economia bra-
sileira, pretende mostrar números 
ainda mais positivos ao final desta 
temporada. Se entre 2013 e 2014 o 
crescimento da distribuidora foi de 
25%, a expectativa para este ano é 
de uma nova alta, desta vez de 15%. 
Esses resultados, aliados à estrutu-
ra que a Auto Norte desenvolveu 
ao longo de sua história, ajudaram 

a consolidar a imagem da marca, 
uma das mais sólidas do setor de 
reposição automotiva do Nordeste.

Um dos pilares para que a em-
presa chegasse a este marco foi 
o bom relacionamento cultivado 
com os fornecedores desde o seu 
início. Foi esta característica, inclu-
sive, que motivou Carlos Eduardo 
Monteiro a investir no próprio ne-
gócio quando tinha 25 anos, na 
década de 1980. Conhecido como 
Cacai, o empresário destaca os 

benefícios gerados a partir de uma 
relação mais próxima com seus par-
ceiros comerciais.

“Temos por diferencial manter 
esse relacionamento com ética, 
profissionalismo e muita trans-
parência, que são nossos valores 
essenciais. Fazemos isso para con-
seguir melhores condições para os 
nossos clientes, e temos orgulho do 
bom relacionamento que criamos 
nesses 35 anos de empresa. Não é 
da noite para o dia que se conse-

Maturidade e sucesso

Em Destaque Redação
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gue perseverar e manter as relações 
estáveis com compromisso”, avalia 
Cacai, em entrevista exclusiva à re-
vista Mercado Automotivo.

Para o empresário, o aniversário 
de 35 anos representa um reconhe-
cimento ao trabalho e dedicação 
de todos os profissionais envol-
vidos na história da Auto Norte. 
“Vivemos na Auto Norte a maior 
parte do tempo das nossas vidas, 
profissionalizamos nossa estrutura 
organizacional, investimos bastante 
nos colaboradores e criamos neles 
a cultura que a empresa também 
pertence a eles. Não é só da família 
Monteiro de Almeida. Sendo assim, 
temos profissionais dedicados ao 
nosso negócio espalhados por to-
das as nossas unidades. Motivados 
e orgulhosos de fazer parte dessa  
história”, completa.

O nome da empresa remete à 
localização de sua primeira uni-
dade, que funcionava na Avenida 
Norte, na Zona Norte do Recife, 
em Pernambuco. Com o tempo, e 
o crescimento, passou a ocupar ou-
tros dois locais, em Afogados e na 
Imbiribeira, para posteriormente se 
fixar onde está até hoje, no Curado, 
Zona Oeste da capital pernambuca-
na. Atualmente a planta da empre-
sa está localizada em um terreno de  
20 mil metros quadrados, sendo  
8,5 mil m² de área construída.

“Temos uma boa estrutura, na 
matriz e filiais, que facilita essa lo-
gística, trabalhamos com estoque 
amplo e bastante variado, no total 
são mais de 20 mil itens comerciali-
zados, e buscamos sempre melho-
rias em nível tecnológico”, afirma 
Cacai, que aborda ainda outra carac-
terística reconhecida como um dos 
diferenciais da Auto Norte na região 
Nordeste: a eficácia da entrega.

“Temos uma parceria muito forte 
com nossos terceirizados e um trata-

mento diferenciado em função do 
volume de entregas. Estamos sem-
pre negociando melhores condi-
ções com eles, e acompanhando de 
perto o processo dessas entregas, 
garantindo sua eficiência. Porém, 
também contamos com frota pró-
pria para compor essa demanda. 
O que auxilia, de modo geral, esse 
serviço para manter o nível de sa-
tisfação dos nossos clientes sempre 
em alta”, completa.

Ao longo dos anos, a empresa 
desenvolveu o sistema Auto Norte 
Express, que acabou consolidando 
ainda mais sua imagem na região. 
“[O sistema] funciona com a entre-
ga rápida, em torno de 45 minutos 
a 1 hora, na região metropolitana 
das cidades em que atuamos, fa-
zendo com que o varejo nos dê 
preferência na hora da compra. É 
um diferencial de serviço, de fato, 
por termos uma frota equipada e 
robusta que atende muito bem a 
demanda para essas entregas rápi-
das e de menor porte, não neces-
sariamente com valor agregado de 
venda significativo”, explica.

GENUINAMENTE NORDESTINA
A Auto Norte pode ser considerada 
“genuinamente nordestina” e isso 
com certeza agrega valor às suas 
atividades na região. Sem polemi-
zar o assunto, Cacai afirma que não 
pretende “descer para o Sudeste”, 
especialmente porque tem uma es-
trutura e um mercado muito bem 
consolidado no Nordeste.

“Acreditamos muito na nossa 
região, que é o maior percentu-
al em crescimento de vendas do 
mercado. Além do próprio orgulho 
de ser genuinamente daqui, o que 
nos destaca em relação aos demais 
perante nossos clientes, parceiros 
e entidades de negócios que va-
lorizam empresas locais. Criamos 

relações sólidas e temos na simpli-
cidade do nosso povo um grande 
norte para tanger essas mesmas  
relações”, completa.

Tão bom é o relacionamento da 
Auto Norte com os nordestinos que 
a empresa foi reconhecida, pelo se-
gundo ano consecutivo, como uma 
das melhores empresas para se tra-
balhar em Pernambuco. A escolha é 
promovida entre os próprios colabo-
radores das empresas.

“O resultado dessa pesquisa é 
um termômetro vital para os nos-
sos negócios, pois ser bem avalia-
do pela nossa equipe nos motiva a 
querer sempre buscar melhorias na 
nossa Gestão de Pessoas. Estamos 
no caminho certo, e isso nos fortale-
ce como empresa que se preocupa 
com o seu ativo mais importante. O 
desafio agora é nos mantermos entre 
as melhores empresas para se traba-
lhar e ajudar nossos colaboradores a 
construir uma carreira de sucesso”, 
afirma Bruna Monteiro, diretora de 
Recursos Humanos da Auto Norte.

Projetando novas conquistas nos 
anos que virão, Cacai faz questão 
de agradecer àqueles que fizeram 
parte dos 35 anos da empresa que 
fundou. “Só temos o que agradecer. 
Aos fornecedores que nos deram 
crédito e confiança para que com-
prássemos mercadoria nas melhores 
condições de preço e prazo desde a 
época em que começamos, acredi-
tando no nosso potencial e no mer-
cado local. Também não podemos 
deixar de ressaltar a importância e 
dedicação de todos os nossos cola-
boradores, que se doam e evoluem 
junto com a gente, buscando cresci-
mento e focando no sucesso da Auto 
Norte. Aos nossos clientes que nos 
apoiam, nos escolhem e nos acom-
panham nessa jornada diária. A vo-
cês todos, o nosso muito obrigado”,  
conclui o empresário. 

Em Destaque Redação
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Mil unidades

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Janeiro a agosto de cada ano
-16,9%

Comparativo Mensal

ago-15 / jul-15 

ago-15 / ago-14 

- 3,5%

- 18,2%

Variações %

ago/14 jul/15 ago/15

Mil unidades264,6
224,3 216,5

1.574 1.621
1.820

2.205
1.983

2.243 2.351 2.207
2.543

2.083
1.731

Mil unidades

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Janeiro a agosto de cada ano
-21,4%

1.090 1.206
1.535

1.940 1.993
2.195

2.371 2.501 2.471
2.230

1.754

Comparativo Mensal

ago-15 / jul-15 

ago-15 / ago-14 

- 8,9 %

- 23,9 %

Variações %

ago/14 jul/15 ago/15

Mil unidades
272,5

227,6
207,3

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO TOTAL DE AUTOVEÍCULOS NOVOS
Após alta de 7,1% em julho, o licenciamento de veículos novos voltou a apresentar queda na comparação mensal. 
Em agosto, foram 207,3 mil unidades comercializadas, o que representa 8,9% a menos que no mês anterior. Na 
comparação com agosto de 2014 a queda é ainda mais aguda: 23,9%. O decréscimo do que foi acumulado nos 
oito primeiros meses do ano segue acima dos 20%.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Na produção, também houve queda, após um breve período de alta registrado em julho. Desta vez foram 216,5 
mil unidades produzidas, o que representa 3,5% a menos que em julho deste ano, e -18,2% na comparação com 
agosto de 2014. Com isso, no acumulado do ano, o País ainda não conseguiu atingir as duas milhões de unidades 
produzidas. A última vez que este cenário ocorreu nos primeiros oito meses do ano foi em 2009, no auge da crise 
financeira iniciada nos Estados Unidos.

Números do Setor Redação
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PREVISÕES
Apesar da manutenção das expectativas negativas, o presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores), Luiz Moan Yabiku Junior, fez questão de ressaltar algumas medidas que, segundo 
ele, poderão contribuir progressivamente para a melhora do setor. “A confiança do consumidor e do investidor 
continua em xeque e a não conclusão do ajuste fiscal impede um planejamento acurado pelas empresas. Neste 
contexto, acreditamos que ações como as parcerias firmadas com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 
de financiamento à cadeia produtiva, além da criação de medidas de agilização e simplificação, como os casos 
da Esteira Agro BB e da transferência de veículos usados, são fundamentais para melhorar o humor vigente e 
estimular mercado e produção”, completou. 

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
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Em artigos recentes, tenho escrito 
sobre o marketing em períodos de 
vacas magras. Narrei, dissertei, pro-

pus reflexões e, agora, arrisco um conjunto 
de dicas práticas para os profissionais que 
enfrentam este desafio.

1) Esqueça a “lei” do cumprimento de me-
tas. A ordem agora é superar as metas, 
pensando-se quatro ou cinco lances 
adiante, como o bom jogador de xadrez. 
Afinal, a concorrência também se move, 
raciocina e monta suas estratégias.

2) Não se meta a fazer tudo sozinho. Para 
manter ligado permanentemente o ra-
dar e rastrear tendências, o profissional 
de marketing precisa ter colaborado-
res habilitados, comprometidos e ca-
pazes de assumir iniciativas. Ou seja, 
precisa constituir amplos territórios  
de autonomia.

3) Faça o time jogar. O marketing dos gran-
des é cada vez mais tarefa cooperativa, 
desenvolvida em grupos harmônicos, 
em que todos fazem parte da epiderme 
sensível e dos pelotões de ataque.

4) Sim, aprenda o básico sobre as técni-
cas e ferramentas do marketing clássi-
co. Não leu Kotler? Está esperando o 
quê? Vá ler, correndo!

5) Apure os sentidos para compreender as 
mudanças no mundo. Tudo gera impac-
to nas relações de mercado, das habili-
dades das crianças com os smartphones 
à mania juvenil do cosplay. Então, logo 
de manhã, leia toda a primeira página 
dos portais virtuais. Tudo lá diz respei-
to a você e sua atividade.

6) De forma especial, preste atenção no 
marketing on-line. Monitore criteriosa-
mente as redes sociais, todas elas, não 
somente aquela da qual você faz parte. 
Acredite: ali, as pessoas dizem coisas 
que você não sabe. E deveria saber.

7) Aposte também num aperfeiçoamen-
to de operações e ações táticas de en-
volvimento de clientes consolidados 
e futuros. Preste atenção: hoje, as pes-
soas não são meros receptores, confor-
me os cânones da Semiologia. Aquele 
que compra também é emissor, meio e 

14 dicas  
de ouro para o marketing 
em tempos de crise

Artigo – Carlos Júlio 
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mensagem. E mais: pode ser colabora-
dor ou destruidor.

8) Perceba que o êxito no uso dos recursos 
tecnológicos depende de estratégias 
customizadas, capazes de responder a 
cada desafio particular na promoção de 
marcas ou produtos. É preciso trabalhar 
pela universalização dessas ferramen-
tas e fazer com que sejam amigáveis 
ao maior número de possíveis clientes, 
da tranquila vovó Emerenciana ao seu 
plugado neto Bob.

9) Se você é craque em encontrar clientes, 
é também preciso que desenvolva téc-
nicas para que seja encontrado por eles. 
Cunhado pelo Google, o termo “encon-
trabilidade” exige um novo olhar e no-
vas posturas ativas de todos nós que  
fazemos marketing.

10) Jamais descuide do marketing para os 
investidores. Muitas vezes são eles 
que garantem seu emprego. Ou não? 
As práticas de RI serão fundamentais 
para você nos próximos anos.

11) Olhe também para dentro de casa, to-
dos os dias. Desenvolva seu próprio 
endomarketing, baseado nas singula-
ridades da cultura de sua empresa. É 
preciso envolver todos os seus pares na 
missão de valorizar a marca e de aten-
der bem os clientes.

12) Saiba que seu trabalho institucional 
vira pó se os companheiros da fábri-
ca disserem nos bares da vida que os 
televisores vendidos pela empresa 

são produzidos por gente inepta, num 
barracão com goteiras. Seu sucesso 
também está ameaçado quando as 
moças do SAC disserem: “Caiu meu 
sistema, não posso responder à sua  
dúvida, senhor”.

13) O novo profissional entende a neces-
sidade da propaganda. Evidente. Mas 
não nega a importância da comunica-
ção social, do marketing integrado e 
das importantes ações classificadas   
como “belowtheline”.

14) Por fim, lembre-se. Você será outro ama-
nhã. Sofrerá mutações. Mas não quer 
dizer que precise abdicar de seus valo-
res e princípios. Eles são fundamentais 
ao prestígio da marca de sua empresa 
e também à sua marca pessoal. Ética: 
precisa ser o item número um da sua 
pauta, daqui para sempre!

Mãos à obra! 

Carlos Júlio: professor, 
palestrante, empresário e 
escritor. Leia mais artigos  

do Magia da Gestão.  
Siga @profcarlosjulio no 

twitter e seja fã  
no Facebook.
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Inspiração para empreender
Livro de brasileiro traz informações valiosas e motivação extra para 
quem deseja abrir o próprio negócio

Há quem diga que o empreendedorismo ainda 
engatinha no Brasil e que isso está ligado à 
cultura do brasileiro, que teria medo de arris-

car, preferindo optar pelo funcionalismo público ou por 
carreiras em que não necessariamente terá de assumir 
cargos de chefia. O empresário e empreendedor Flávio 
Augusto da Silva discorda da ideia com veemência. 
Para ele, o empreendedorismo é para todos, tanto para 
quem estudou em Harvard como para quem se formou 
em Tribobó do Oeste.

Foi com esse conceito, e baseado em sua história 
de vida, que Flávio Augusto publicou o livro Geração de 
Valor (Editora Sextante, 2014, 208 páginas, R$ 39,90), no qual 
traz importantes histórias e orientações a respeito da 
prática de empreender. Um dos pontos mais valiosos 

na análise que o autor faz sobre o tema diz respeito a 
dois aspectos: conhecimento e motivação.

É possível desprender que empreender está ao 
alcance de todos, mas é necessário atentar-se tanto 
à motivação que o profissional deve ter para iniciar 
seu negócio quanto às informações que ele precisará 
recolher antes de dar o primeiro passo. Caso contrário, 
seu empreendimento tem grandes chances de fracas-
sar, gerando, além do prejuízo financeiro, uma barreira 
emocional que irá mitigar o próximo projeto da pessoa 
em questão.

Quem deseja se lançar em um negócio próprio mui-
tas vezes se depara com uma série de indagações e 
medos que podem frear o ímpeto de empreender. Será 
que vai dar certo? Será que conseguirei me sustentar 
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com essa nova atividade? E os impostos, são muito al-
tos? Contratar alguém sempre gera dor de cabeça? Será 
que eu entendo o suficiente do mercado? A conclusão 
a estas perguntas geralmente acaba sendo a mesma: 
melhor não arriscar e ficar aqui, no meu canto.

Quantos empreendimentos já não deixaram de ser 
criados por conta desse medo que atinge os brasileiros 
logo no início de seu projeto? Com certeza, muitos. 
Todos de sucesso? Provavelmente não, mas é impossí-
vel descobrir. O que Flávio Augusto faz questão de ob-
servar em seu livro é que muitas vezes estamos diante 
de oportunidades valiosas e terminamos “travados” 
por nossos próprios receios.

“As oportunidades muitas vezes estão bem perti-
nho de você. Ao perdê-las, na maioria das vezes você 
nem fica sabendo que as perdeu. Ao aproveitá-las, al-
guém sempre vai perguntar: por que não pensei nisso 
antes?”, afirma o autor em seu blog Geração de Valor, 
no qual publica diversos conteúdos associados ao que 
é explorado no livro.

Assim, a obra de Flávio Augusto não pode ser ro-
tulada como um livro tradicional, de texto corrido. Ela 
traz mensagens, imagens, infográficos e artes que, com 
certeza, conseguirão ampliar a coragem daqueles que 
ainda têm medo de empreender. Servirão como ponto 
de partida, um verdadeiro gatilho.

“Ter coragem é partir para o enfrentamento, sobre-
tudo quando se está com medo. Mesmo diante da mais 
bela visão, sem a coragem necessária todas as ideias 
vão para dentro da gaveta. A covardia é a gerente-geral 
do cemitério das ideias”, sustenta o autor em seu livro.

Além disso, Flávio Augusto insiste na ideia do co-
nhecimento. Um conhecimento que é gerado, obvia-
mente, por capacitação, por meio de cursos, palestras, 
leituras etc. No entanto, mais importante do que isso 
é focar em aprender sobre o empreendedorismo em 
questão. Ou seja,  quem deseja ter sucesso como 
empreendedor precisa coletar informações sobre o 
ramo em que irá atuar, sobre os possíveis concorren-
tes, possíveis parceiros e fornecedores, valores das 
matérias-primas, bem como o local em que o negócio 
será instalado. 

Essas informações não podem ser consideradas um 
“extra”. Elas são essenciais na formação de um negócio 
próprio. Esse conhecimento lhe ajudará a desenvolver 
sua visão de negócio e sua imaginação, ampliando suas 
opções de atuação e geração de receitas.

“Ter visão é resultado de um exercício de imagina-
ção. A capacidade de enxergar uma oportunidade ou 

de criá-la é possível apenas para alguém que esteja 
livre dos formatos dominantes e dos paradigmas es-
tabelecidos. Dentro da caixa só se pode contemplar o 
óbvio. Fora dela, não há limites”, avalia Flávio Augusto.

Foi com essas características que Flávio Augusto, 
proveniente da periferia do Rio do Janeiro, criou uma 
escola de inglês aos 23 anos, dando origem posterior-
mente a uma rede de ensino de idiomas com unidades 
espalhadas pelo Brasil. Tornou-se um dos mais jovens 
bilionários brasileiros (como ele próprio gosta de des-
tacar), investiu na compra de um time de futebol nos 
Estados Unidos e, em 2011, fundou o projeto Geração 
de Valor para compartilhar conhecimentos adquiridos 
durante sua trajetória. Em 2014, em pesquisa realizada 
pela Cia. de Talentos com 52 mil jovens, o autor foi 
eleito o quarto líder mais admirado do Brasil.

Com linguagem simples e conselhos que podem 
ser absorvidos por uma quantidade variada de pesso-
as, o livro Geração de Valor acaba compilando diver-
sos ensinamentos e orientações compartilhadas por 
Flávio Augusto durante sua carreira. Vale a leitura. Seja 
como conhecimento, como inspiração ou como ambos  
os objetivos. 
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Congresso da FecomercioSP chama a atenção para 
o comportamento dos usuários na internet

A Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) promoveu na segunda quin-

zena de agosto a sétima edição do Congresso de 
Crimes Eletrônicos. O evento apresentou os resulta-
dos de uma pesquisa inédita do universo digital sob 
o tema “O Comportamento dos Usuários na Internet”.

Realizada em junho de 2015, com mil usuários de 
internet nos principais pontos de fluxo da cidade de 
São Paulo, a pesquisa tinha o objetivo de mapear os 
hábitos na rede, seja nas redes sociais, nas compras 
virtuais ou até mesmo em relação aos tipos de dis-
positivos usados para acessar a web.

Os resultados, de modo geral, reforçam a ideia 
de que a internet tem se tornado cada vez mais um 
balcão de negócios, que pode ampliar ou até mes-
mo gerar prejuízos à imagem das empresas, caso os 
serviços não sejam corretamente prestados. Além 
disso, o levantamento mostrou que há um potencial 
gigantesco para aquelas marcas que ainda não estão 
inseridas no comércio virtual.

Do total de entrevistados, 70% utilizam a internet 
a partir do celular, o que evidencia a necessidade de 
se pensar conteúdos e anúncios voltados especifica-
mente para esse formato. Engana-se quem pensa não 
haver diferenças significativas entre os dois formatos. 

De olho na rede

Fecomercio Redação
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Quem pensa dessa forma, acaba produzindo pe-
ças que são simplesmente ignoradas pela maioria 
dos usuários de internet, pois não se encaixam na 
visualização de seus aparelhos.

Importante notar também que oito entre dez 
usuários dizem utilizar a web prioritariamente para 
entretenimento. No entanto, 61,8% dos entrevis-
tados afirmam que usam a internet para buscar 
informações, o que pode desencadear uma série 
de transações comerciais para aquelas marcas que 
souberem aproveitar o espaço virtual.

Para aqueles empresários que ainda relu-
tam em levar suas marcas às redes sociais, vale 
destacar alguns números em relação ao público 
entrevistado:

• 96,3% são usuários de alguma rede social

• Facebook é a mais utilizada (88,9%), seguida pelo 
WhatsApp (85,1%)

• 74,6% usam web e redes sociais para consultar 
produtos e serviços

• 70% já realizaram algum tipo de compra pela 
internet

• Principais motivos para as compras na rede são 
a praticidade e conveniência (57%) e também os 
melhores preços (33%).

Entre os diversos debates apresentados no 
congresso, destaque para a questão da privaci-
dade e proteção de dados pessoais dos usuários. 
Isso porque, ao realizar uma pesquisa sobre, por 
exemplo, viagem ao Rio de Janeiro, o internauta 
fornece aos sistemas de buscas uma informação 
que será usada para expor conteúdo pago a ele. Ou 
seja, na próxima vez em que ele acessar a internet, 
verá anúncios de operadoras de viagens, compa-
nhias aéreas, entre outros, oferecendo “viagens 
ao Rio de Janeiro”. O que alguns veem como pra-
ticidade, para outros se caracteriza como invasão 
de privacidade e apropriação indevida de dados.

Para o professor da faculdade de Direito da 
UERJ, Danilo Doneda, presente no debate, a pri-

vacidade é um conceito subjetivo, o que dificulta 
sobre como o tema deve ser trabalhado. Doneda 
também questiona a forma como se informa aos 
usuários que seus dados serão utilizados futura-
mente para direcioná-lo a determinados anúncios. 
“Como informar o cidadão sem ser prolixo e pouco 
claro sobre os riscos do tratamento de seus pró-
prios dados pessoais? De que forma não transfor-
mar o consentimento em algo pouco útil em rela-
ção à sua vontade, até para evitar consentimento 
em situações que não lhe agradem e não possa 
voltar atrás?”, questionou o especialista.

Para Rony Vainzof, vice-presidente do 
Conselho de IT Compliance e Educação Digital da 
FecomercioSP, a grande questão que envolve esse 
assunto é se os usuários têm a percepção do valor 
dos seus dados de modo a avaliar se vale a pena 
cedê-los para ter um aplicativo ou serviço gratuito. 
“Melhor um serviço gratuito que coleta informa-
ções ou um pago que não colete?”, questionou.

O congresso também discutiu a importância de 
o País investir em sistemas de proteção para evitar 
o avanço dos crimes eletrônicos. O investimento 
neste segmento se torna ainda mais urgente quan-
do observamos os números que envolvem as tran-
sações realizadas de forma eletrônica. Entre 2010 
e 2014, a internet banking (operações bancárias na 
web) cresceu mais de 200%. 

“Os bancos sofrem com fraudes desde o final 
dos anos 1990 e houve um grande investimento 
em segurança desde então. Porém, por outro lado, 
há a economia do crime tentando se manter”, ar-
gumentou o diretor da NS Prevention Inteligência 
Cibernética, Domingo Montanaro.

Para quem costuma olhar o ambiente digi-
tal com desconfiança e descrédito, a orientação 
é “abrir o olho”. Afinal, se os consumidores têm 
migrado cada vez mais para a web, as empresas 
precisam seguir a mesma trilha, tenham elas o ta-
manho que tiverem. 
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O reconhecimento e a indiferença

Existem duas palavras no dia a dia que podem 
levar você tanto para o lado positivo quanto 
para o negativo: o reconhecimento e a indife-

rença. Por isso eu quero convidar você a refletir sobre a 
questão prática diária do quanto desenvolvemos esses 
dois verbetes. São dois lados da mesma moeda que 
precisam ser analisados com destreza e cuidado. 

O reconhecimento é aquilo que o ser humano mais 
almeja sobre qualquer outra coisa. Ser reconhecido é 
necessário para os profissionais que querem ser bem 
sucedidos. Vamos pensar nessa questão colocando na 
prática. Imagine que você está num supermercado x e 
passe pelo caixa as compras. Ao fazer isso não vê o ser 
humano que está do outro lado passando as merca-
dorias e o que está embalando. Ao terminar simples-
mente você paga, pega o carrinho e vai embora. Como 
se tudo que aconteceu tivesse sido feito por um robô. 
Você já se colocou no lugar daquelas pessoas? Muitas 
vezes são jovens simples que estão no início de uma 
carreira. O quê você acha que ele tira do aprendizado 
no dia a dia com atitudes como essa? Que o mundo é 
um lugar grosseiro e áspero. O tratamento indiferente 
endurece o coração daquele profissional e diminui a 
capacidade de capricho e esmero. Não há motivação.

Uma simples atitude de reconhecimento verbal 
como um ‘muito obrigado’ vai incentivar aquela profis-
sional a se dedicar mais. Você dará significado à dedi-
cação do próximo. Basta parar para pensar no dia a dia 
como você usa suas atitudes. Será que você reconhece 
ou é indiferente ao próximo? Seja na padaria, no posto 
de gasolina numa loja de roupas: agradeça e seja gentil. 
Há quem não queira estar naquele posto de trabalho 
e até atende mal, mas não podemos julgar e deixar a 
vida daquela pessoa pior ainda. Deseje um bom dia, 
faça um gesto caridoso.

Infelizmente nós não nos damos conta de reconhe-
cer as pequenas atividades dos outros no nosso dia a 
dia. Nossa vida é tão turbulenta que não reconhecemos 
o trabalho de um outro profissional. O agradecimento 

muda a vida de todos. Um simples bom dia, boa tarde, 
boa noite, tenha um ótimo dia, faz toda a diferença. 
Todos nós em qualquer ordem hierárquica esperamos 
por um elogio. Mas não basta apenas reconhecermos o 
trabalho dos outros, é necessário reconhecer atitudes 
do cotidiano dos que estão ao nosso redor, dentro de 
casa ou na empresa. Um exemplo é uma mãe ou esposa 
que prepara uma refeição. Os filhos e o marido sentam 
à mesa, comem, saem e não elogiam o quanto estava 
delicioso e apetitoso. Não motivam o trabalho cotidia-
no, porém necessário e especial da mulher.

A crítica é importante e faz parte do processo, pois 
nos ajuda a melhorar, mas tem hora, momento e forma 
certa. Nos diálogos é preciso reconhecer e não apenas 
criticar. O reconhecimento dos filhos na escola, da casa 
limpa, das tarefas bem executadas. Nós não podemos 
estar plugados apenas na crítica. Precisamos praticar 
o reconhecimento da família, dos amigos, daqueles 
que nos ajudam. 

Todos nós queremos o sucesso, almejamos ser 
bem sucedidos na vida. Mas não podemos chegar lá 
na frente sozinhos. Precisamos do esforço de cada um 
que está do nosso lado. O ‘empurrãozinho’ do amigo 
faz todo sentido lá na frente. Vamos praticar o reco-
nhecimento e deixar de lado a indiferença. Chega a 
ser irônico, já que quando realizamos uma ativida-
de queremos o elogio, mas o contrário não existe,  
não é praticado. 

Não deixe esse momento se tornar mecânico, fale 
com o coração, com toda a alma e reconheça o trabalho 
do próximo. Um elogio faz a diferença no nosso dia a 
dia de trabalho. Precisamos pensar profundamente 
nesse paradoxo da indiferença e do reconhecimento. 
Vamos praticar juntos. Comece por você no seu am-
biente de trabalho e ajude os outros colegas a fazer 
o mesmo. Exija dos seus amigos e familiares gestos e 
palavras de carinho. Você vai ver como o tempero da 
vida vai melhorar muito. 

Carlos Felski – Consultor empresarial, palestrante e escritor. Especializado em Gestão Empresarial, Master em PNL, Líder Coaching, Formação e 
Gerenciamento do Depto. Comercial, possui especialização em Marketing pela UFSC, Planejamento Estratégico, Comunicação e Formação de 
Equipes de alta performance. 
www.palestrasquetransformam.com.br
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MAGNETI MARELLI COFAP AMPLIA PORTFÓLIO 
DA LINHA TÉRMICA

A unidade Aftermarket do grupo Magneti Marelli 
anunciou o lançamento de radiadores para veículos 

General Motors, Ford e Volkswagen e intercooler para o 
KIA Bongo. O objetivo é manter o forte crescimento do 
pacote de produtos destinados ao gerenciamento tér-
mico de motores.

O pacote de produtos será oferecido em parceria 
com a BehrHella Service e serão comercializados pela 
Magneti Marelli Cofap Autopeças. “Os lançamentos bus-
cam atender a demanda de carros com mais de 10 anos 
de uso, ampliando ainda mais a cobertura da frota nacio-
nal”, destacou a empresa em comunicado divulgado à  
imprensa especializada.

IQA ALERTA PARA ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS ISO 
9001 E 14001

O Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) faz questão de 
alertar para a atualização das normas ISO 9001 (Gestão 

da Qualidade) e ISO 14001 (Gestão Ambiental). As novas ver-
sões são lançadas neste mês de setembro.

Para Sérgio Kina, gerente técnico do IQA, as normas 
passarão a apresentar estrutura unificada, o que facilitará a 
integração de sistemas. “Empresas que estão certificadas de 
acordo com várias normas de gestão poderão ter um sistema 
mais simples e robusto”, afirma.

Ainda de acordo com o IQA, entre os avanços da atuali-
zação nas normas está o pensamento baseado em risco, que 

pressupõe planejamento para que a empresa analise o seu 
sistema e levante possíveis riscos com o objetivo de definir 
ações que neutralizem os seus efeitos.

O sistema de arrefecimento tem a função de garantir que 
o motor funcione na temperatura adequada, determinada 
pelo fabricante do veículo. Dessa forma, é necessário verificar 
periodicamente seus componentes para que se obtenha o 
melhor desempenho do motor em termos energéticos e de 
emissão de poluentes, além de evitar o superaquecimento, 
que aumenta o desgaste geral do motor e pode causar gra-
ves danos ao motor.

CONTINENTAL APRESENTA BANCO DE DADOS 
VIRTUAL COM TODOS OS PRODUTOS

A Divisão ContiTech, do Grupo Continental, lançou no 
Brasil sua plataforma digital completa para consulta 

ao banco de dados de todos os produtos do portfólio. A 
ferramenta está ligada diretamente ao site da ContiTech e 
ao catálogo on-line. Trata-se de um projeto que lista para 
os mecânicos e clientes finais todas as informações relacio-
nadas a cada produto: dados técnicos e gerais, instruções 
e conselhos de montagem, fotos e veículos que o utilizam.

“A importância do PIC (Centro de Informação de Produtos, 
na sigla em inglês) consiste em orientar principalmente o 
reparador, para que o processo de verificação do sistema e 
instalação das correias, por exemplo, seja feito corretamente 
e as dúvidas possam ser tiradas de maneira prática e fácil”, ex-

plica Plínio Cesar Pires Zauli, analista de Mercado e Produtos 
da Continental.

A empresa informa também que o PIC oferece docu-
mentos digitais como diagrama de instalação das correias 
de sincronismo, composição dos kits com imagens, dicas e 
orientações técnicas. Quem é cliente ContiTech pode con-
sultar as informações sobre os produtos diretamente de seus 
dispositivos móveis, por meio da leitura dos QR codes pre-
sentes na embalagem.
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NGK LANÇA SUAS VELAS AQUECEDORAS PARA 
MOTORES A DIESEL NO MERCADO BRASILEIRO

A NGK anunciou o lançamento de suas velas aquecedoras 
para motores ciclo diesel no mercado brasileiro. Os itens 

são produzidos originalmente no Japão, tem aplicação em 
veículos de pequeno e médio portes das principais monta-
doras e está disponível também para o aftermarket. Como a 
denominação sugere, a função da vela aquecedora é aquecer 
o ar na câmara de combustão ou na pré-câmara, proporcio-
nando condições otimizadas para inflamar o combustível 
injetado. A peça facilita a partida em dias frios, evitando falhas 
de funcionamento.

“Com o mesmo padrão de todo o portfólio da fabricante, 
as velas aquecedoras são produzidas com a mais alta tecno-
logia, proporcionando uma partida rápida e suave, menor 
emissão de poluentes e maior durabilidade”, destacou a em-
presa em comunicado divulgado à imprensa especializada.

Marcos Mosso, chefe de Marketing da NGK do Brasil, tam-
bém frisou que as características do produto lhe permitirá 
um papel de destaque no concorrido mercado brasileiro. “A 

NGK é líder global no fornecimento de velas aquecedoras 
para o mercado original, equipando veículos das principais 
montadoras do mundo. A ampla variedade de aplicações, 
aliada à alta tecnologia, faz dos produtos uma referência em 
qualidade e performance”, ressaltou.

FORD AUMENTA SUA PARTICIPAÇÃO ACUMULADA 
NO MERCADO DE CAMINHÕES SEMILEVES E LEVES

A Ford Caminhões anunciou que obteve até agosto uma 
participação acumulada de 18,9% no mercado de cami-

nhões semileves e leves. O resultado representa aumento de 
4,5 pontos percentuais na comparação com o ano passado, 
mesmo diante de um mercado instável.

O lançamento da nova Série F contribuiu de forma signifi-
cativa para que a Ford chegasse a esse desempenho. Entre as 
novidades apresentadas neste período estão os caminhões 
F-350 e F-4000 e também o Cargo 816 e o Cargo 1119.

“Ficamos impressionados de ver um lançamento de su-
cesso nesse momento de grande turbulência nas vendas 
por que todas as marcas têm passado. Mas, sempre acre-
ditamos no potencial e na versatilidade da nossa linha no 
chamado segmento de entrada destinado ao transporte 
nas zonas urbanas e rurais”, afirma Antonio Baltar, gerente 
de Marketing e Vendas da Ford Caminhões. “A Nova Série F 

vem mostrando muita força de mercado e, junto com a 
linha Cargo, possibilita diversas opções de veículos com foco 
no custo-benefício. Vivemos um período desafiador, mas a 
marca Ford tem tradição de qualidade e um diferencial de 
assistência técnica. Temos que reconhecer a sensível queda 
no setor, mas continuamos trabalhando para ser referência 
com vários modelos de nossos caminhões, como vem ocor-
rendo com a Série F”, completou.

D
ivulgação
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