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Presidente da Andap fala como a distribuição deve evoluir,
quais são os principais desafios e como o mercado de
reposição deve se comportar em 2016
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ituação no Brasil começa a se definir,
é questão de tempo, mas neste exato
momento tudo está muito conturbado e
bastante nebuloso. Aliás, na entrevista
desta edição, da qual sou o entrevistado, uso exatamente essa expressão. Não dá para enxergar um
cenário diante de tantas incertezas. O momento
é delicado e pede cautela. O que temos pela frente é o aumento da carga tributária e a elevação
da inadimplência prejudicando todos os elos
da cadeia.

Divulgação

MOMENTO
PEDE CAUTELA

Esta indefinição reflete diretamente na retração do
Renato Giannini, presidente da
Andap – Associação Nacional dos
consumo, que acaba virando uma bola de neve na
Distribuidores de Autopeças
economia. Mas precisamos aguardar os próximos
acontecimentos políticos para tentar visualizar
qual será o rumo da economia. Como há novidades a cada momento na esfera
política, fica quase impossível saber o que vai acontecer.
Além disso, o próprio setor de reposição sofre mudanças constantes devido a
uma série de fatores, como tributação, diversificação de frota de veículos, variação
cambial, novas tecnologias, entre outros.
E como a palavra de ordem nas empresas é redução de custos, a matéria de capa
está dedicada a este assunto, apresentando aplicativos e ferramentas digitais para
este fim e também para o aumento da produtividade para suportar as margens
cada vez menores no negócio.
A matéria de destaque registra os 161 anos da Durametal, uma empresa pioneira
no setor de autopeças no Brasil que começou sua trajetória fabricando peças e
máquinas para lavoura, ainda como Fundição Cearense. A fabricante de tambores
de freio, discos de freio e cubos de rodas tem uma história de sucesso, acompanhando a evolução do setor de autopeças ao longo de décadas.

Boa leitura!
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Entrevista

M ajô G onçalves

A evolução da
distribuição
Diversificação de itens e
complexo sistema de tributação
impactaram na forma de atuação
dos distribuidores
O presidente da Andap, Renato
Giannini, fala, em entrevista
exclusiva, como a distribuição
deve evoluir, quais são os
principais desafios e como o
mercado de reposição deve se
comportar em 2016
Como enxerga o mercado da reposição
este ano?
Renato Giannini – Na verdade, não estou enxergando nada, está tudo bem embaçado,
parece que estou dirigindo em uma estrada
com muita neblina. Não consigo enxergar a
reforma tributária tão necessária com redução da quantidade de impostos, não vejo o
Estado reduzindo drasticamente seu tamanho, como também o corte de ministérios,
não consigo entender o motivo de termos 513
deputados e 81 senadores, sendo este último
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três por Estado, embaixadas luxuosíssimas, e
tudo isso pago por nós, pobres mortais.
Os aumentos dos impostos estão gerando
um círculo vicioso, quanto mais alta a carga tributária, maior é a inadimplência, e vai chegar
uma hora que não teremos mais como pagar a
ineficiência desta máquina mal gerida, deficitária e corrupta que aí está.
Notem que a arrecadação vem caindo mês
a mês, e nossos dirigentes não entendem que
quanto maior forem os impostos, menor será
o consumo, que, repassado para o preço, gera
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queda nas vendas, inflação, desemprego, au- frete ou qualquer outro serviço por quebra
mento da criminalidade. Mas o que eles querem do caminhão.
é ter sobra de produtos para exportar e conseJá o motorista de carro de passeio delega a
guir divisa para diminuir o rombo.
manutenção para o mecânico de sua confiança
Mesmo com a queda nas vendas de veículos que, que por sua vez, define as peças e marcas
novos de 26% em 2015 em relação a 2014, e de que vai usar para fazer a manutenção, compran21% em 2016 em relação a 2015, o mercado de do as peças no varejo ou nas concessionárias.
veículos novos deve se manter no mesmo patamar. Há falta de credibilidade e insegurança por Quais desafios da distribuição para este ano?
parte das pessoas que não perderam o empre- O setor de distribuição vem sofrendo mudanças
go, mas que, mesmo assim, estão a compra do ao longo dos anos e esse movimento continua
carro zero km. Isso faz com que
a reposição movimente mais
no setor da linha leve, levando
O mercado está estagnado, os
o proprietário do veículo a opfrotistas não têm carga para transportar, o
tar pela manutenção ao invés
de trocar por um novo.
caminhão fica parado, e quando precisam
Na linha de veículos pesados,
de uma peça começam a canibalizar a
no segmento de caminhões, a
frota. Hoje, no Brasil, 20% da frota de
queda foi de 52%, e no de máquinas agrícolas a retração foi
caminhões está ociosa, o que significa 350
de 45%.
mil veículos sem rodar.
O mercado está estagnado,
os frotistas não têm carga para
transportar, o caminhão fica parado, e quando precisam de uma peça começam bem acentuado. A diversificação da frota cira canibalizar a frota.
culante com inúmeros modelos novos acaba
Hoje, no Brasil, 20% da frota de caminhões por mudar o cenário, como também a substiestá ociosa, o que significa 350 mil veículos tuição tributária que fez com que os distribuisem rodar. Isso acaba afetando a reposição da dores abrissem filiais em vários Estados e relinha pesada.
colhessem antecipadamente todos os impostos
que incidem nos estoques, sangrando o caixa
A reação dos mercados de linha leve e linha
das empresas.
pesada são diferentes? Explique por quê?
Esta nova sistemática da cobrança do ICMS,
São bem diferentes. As peças da linha pesada, além de terem um valor agregado maior, por meio da substituição tributária, impacta
exigem venda mais técnica. O caminhoneiro, sobremaneira o resultado final das empresas,
por necessidade, entende de toda parte de exigindo maciço investimento, justamente na
motor, câmbio, freio e periféricos do seu veí- hora em que as margens despencaram e as
culo e todas as marcas de peças que existem vendas diminuíram.
A diversificação da frota com novos players
no mercado. Em muitos casos, ele mesmo faz
a manutenção preventiva de seu caminhão, leva o distribuidor a ter uma variedade imensa
pois não pode correr o risco de perder um de novos itens, o que exige gestão bem mais
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Entrevista

M ajô G onçalves

apurada nos estoques,
rações, estão se especiapois, caso contrário, as
lizando por segmentos,
mercadorias podem ficar
marcas e sistemas. Fica
paradas, onerando o capimuito difícil trabalhar com
tal de giro, uma vez que
todos os componentes
Não podemos deixar
todos os impostos foram
diante de tantos modede lado o custo de
pagos antecipadamente.
los de veículos. O foco em
logística na distribuição,
Não podemos deixar
um segmento pode gade lado o custo de lorantir mais efetividade e
que a cada dia fica mais
gística na distribuição,
melhores resultados.
caro e difícil devido
que a cada dia fica mais
A certificação é uma
aos engarrafamentos
caro e difícil devido aos
barreira para importação
engarrafamentos diários
diários a qualquer hora,
indevida de produtos
a qualquer hora, oneonerando
ainda
mais
as
sem qualidade?
rando ainda mais as já
A certificação de autopeespremidas margens de
já espremidas margens
ças com o selo do Inmetro
comercialização.
de comercialização.
é uma forma eficaz de comA cidade de São Paulo
bater a entrada de produé um exemplo disso. A
tos de baixa qualidade e
cidade tem restrições e
de origem duvidosa, cohorários de entregas, e
agora, para piorar, a faixa de bicicleta impede locando em risco a segurança do consumidor,
que a mercadoria seja descarregada, nem por principalmente em se tratando de peças para
poucos minutos é possível ficar em cima da veículos. O processo deve avançar para que mais
grupos de peças sejam certificados. Assim, é posfaixa vermelha.
sível eliminar do mercado tudo que não atende
A tendência é o varejo comprar cada vez
os mínimos padrões de qualidade. É um ganho
mais fracionado?
para o mercado e para a sociedade de forma geSem dúvida. Tem acontecido até porque o ral, que não corre o risco de adquirir peças que
varejo precisa ter variedade de itens e não podem comprometer o desempenho do veículo.
quantidade do mesmo produto. A distribuição
faz esse papel e dá suporte às lojas. Então, a Quais ações que a Andap está desenvolvendo?
parte de logística deve ter uma programação A Andap desenvolve várias ações voltadas aos
muito ajustada para atender às necessidades associados para levar informação de mercado
diárias do varejo. Tudo isso torna o processo e discutir tendências, além de realizar estudo
mais complexo sob o ponto de vista de gestão. com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), em parTudo precisa ser monitorado e controlado por ceria com outras entidades, para apresentar à
Secretaria da Fazenda, antes de cada reajuste
meio de software.
da MVA (Margem do Valor Agregado). Temos um
Como atender à demanda de itens
grupo que participa ativamente nesta questão
diversificados?
que é um dos principais entraves atuais da disEste é um desafio da distribuição. O que vem tribuição. Também promovemos palestras com
acontecendo com mais frequência é a especia- especialistas de várias áreas e diversos cursos
lização. Distribuidores, para otimizar as ope- para o nosso segmento.
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Faça revisões em seu
veículo regularmente.
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Elvis P. Santos

Economia

Começo incerto
Início de 2016 traz índices econômicos negativos,
mas governo segue com projeções otimistas para o segundo semestre

O

cenário brasileiro neste início de ano é incerto.
Especialmente quando se leva em consideração as dúvidas que pairam sobre Brasília nos
primeiros meses de 2016. Acuada por manifestações
populares que levaram milhões de brasileiros às ruas,
a presidente Dilma Rousseff garante que não renunciará ao mandato. A oposição, entretanto, aposta no
aumento da pressão sobre a presidente para que o
impeachment soe como a única alternativa possível.
Este cenário de nebulosidade na política afeta
também a economia, obviamente. Afinal, o governo
brasileiro tenta se defender, neste momento, em duas
frentes: a política, cujo objetivo mais imediato é manter-se de pé no poder, e a econômica, na qual tenta
de todas as formas ressuscitar a economia do País. A
deterioração de uma leva ao enfraquecimento da outra.
Dessa forma, qual deve ser priorizada?
No início de março, o ministro da Fazenda, Nelson
Barbosa, falou sobre a situação econômica do País du-
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rante apresentação de seminário do Tesouro Nacional.
Barbosa indicou que a demora na aprovação de reformas econômicas estruturais pode obrigar o governo
a ter que adotar, muito em breve, medidas drásticas
para controlar a deterioração da economia brasileira.
“Essas propostas em construção têm a característica
de serem graduais, promoverem regras de transição.
Ainda estamos em uma situação que podemos enfrentar esses problemas de um modo previsível e gradual,
sem sobressaltos, sem surpresas. No entanto, o adiamento do enfrentamento desses problemas vai tornar
inevitável a adoção de soluções mais drásticas num
futuro muito próximo, o que não é bom para ninguém”,
avaliou o ministro.
Barbosa refere-se às propostas de reforma fiscal e
da previdência, que o governo brasileiro deve enviar
ao Congresso Nacional até o fim de abril. A primeira tem o objetivo de reduzir os gastos obrigatórios
do governo, dando mais espaço para o controle das

R edação

despesas públicas. Já a segunda busca rever as regras
de aposentadoria de modo a reverter o déficit da área
a médio prazo.
As propostas não são simples e esbarram em uma
série de empecilhos. A reforma na previdência gera
protestos de sindicatos, que entendem qualquer alteração na lei como uma redução dos direitos dos
trabalhadores. Além disso, teme-se que a crescente
falta de apoio ao governo Dilma possa criar dificuldades para as aprovações dos projetos no Congresso.
Se até mesmo a base aliada da presidente já não dá
certeza de apoio, o cenário, de fato, tende a ser tenso.
Em resposta aos questionamentos, Barbosa procurou
minimizar as divergências sobre os assuntos na base
aliada e até mesmo no próprio PT.
“A nossa proposta reflete, por exemplo, pontos
indicados pelos dois principais partidos de apoio ao
governo. Ela envolve ações de curto prazo para estabilizar a renda e o emprego, combater o aumento da
taxa de desemprego, como propõem várias lideranças
do PT, e ela envolve também a adoção de reformas
estruturais para tornar o orçamento menos rígido e controlar as despesas, como propõem várias lideranças do
PMDB”, completou.
Fato é que o mercado tem muitas dificuldades para
acreditar no que o governo propõe neste momento.
Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por exemplo,
apontam que o Indicador de Intenção de Investimentos
da Indústria recuou 12,3 pontos no primeiro trimestre
deste ano na comparação com o trimestre anterior. O
índice atingiu o menor patamar desde o início da série histórica, em 2012, e mostra que os empresários
não se sentem nada confiantes para investir no País
neste momento.
Há outros números que podem corroborar o pessimismo da classe empresarial. Pesquisa conduzida também pela FGV calculou em 4,1% a queda do Produto
Interno Bruto (PIB) acumulado em 12 meses até o último mês de janeiro. A taxa mensal, comparada a janeiro de 2015, registrou baixa de 6,1%. Trata-se da maior
redução neste tipo de comparação desde o início da
série referente à pesquisa, em 2000.
A FGV destaca ainda que dez das 12 atividades
produtivas brasileiras registraram queda no acumulado de 12 meses. Houve alta somente nos setores de
agropecuária (1,5%) e eletricidade (2,7%). Essa profusão
de números negativos é sentida pelo trabalhador no
próprio bolso. Isso porque a taxa de desemprego fechou o quarto trimestre de 2015 em 9% em todo o Brasil.
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Ministro da Fazenda, Nelson Barbosa

Apesar de estável em relação ao resultado trimestral
anterior (que foi de 8,9%), o índice foi o maior da série
histórica iniciada em 2012.
Diante deste cenário, os olhos (e os bolsos) de todos os brasileiros se voltam naturalmente para Brasília,
esperando por medidas imediatas que possam amenizar a crise. De acordo com o ministro da Fazenda, a curto prazo, a pasta deve anunciar medidas de estímulo
ao crédito para os setores de infraestrutura, agricultura
e também para as exportações. Com esse pacote de
ideias funcionando, o titular do Ministério acredita que
o Brasil volte a crescer ainda em 2016.
“Segundo nossas projeções, a expectativa é que a
economia se estabilize no terceiro trimestre e volte a
crescer no quarto trimestre”, afirma Barbosa. Acreditar
tem sido extremamente difícil, mas, diante das circunstâncias, talvez sobre ser otimista com os rumos
do Brasil, nunca torcemos tanto para que as projeções
do governo estejam corretas.
*Com informações da Agência Brasil
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Capa

Economizar para sobreviver
Aplicativos e ferramentas digitais ajudam empresas a reduzir
gastos e aumentar produtividade

O

brasileiro tem convivido
neste início de ano com
uma crise que afeta diversos setores, inclusive o automotivo.
Neste, no entanto, o quadro preocupa, de fato, quando se leva em
consideração a situação da linha
de Pesados, onde tanto as vendas
quanto a produção registraram
quedas consideráveis. Na linha de
Leves, os consumidores têm recorrido às oficinas para manter o valor
de seus veículos, já que trocar de
carro, neste momento, é algo inviável. Tal cenário traz perspectivas
mais positivas para a reposição
automotiva brasileira, assim como
a esperança de que 2016 poderá

18

determinar o fortalecimento de
empresas do setor.
Ainda assim, graças ao caráter
nacional da crise, diversas empresas, de variados setores, têm promovido cortes em seus quadros de
trabalhadores. A decisão, obviamente, não agrada, mas parece ser
justificada pela falta de perspectiva
positiva que o empresariado brasileiro de certos segmentos tem em
relação aos próximos semestres.
Muitas vezes, o funcionário desligado não entende corretamente
o real motivo de sua demissão.
Isso porque leva em consideração
somente o próprio salário bruto,
sem pensar em todos os encargos

atrelados à sua função, que acabam
por ampliar consideravelmente os
gastos das companhias.
Apesar de todo o esforço que
tem sido feito por diversos executivos e gerentes, nem mesmo o
corte do quadro de funcionários
acaba sendo suficiente para garantir um “caixa no azul”. As despesas
seguem aumentando, a inflação
prossegue subindo e os empresários simplesmente já não sabem o
que fazer para manter até mesmo
aquela força de trabalho essencial
ao desenvolvimento de seu próprio
negócio. Fechar as portas é a solução? Não, e nunca será.

É por isso que a revista
Mercado Automotivo foi atrás
de aplicativos e ferramentas
que podem ser facilmente utilizadas pelos próprios gerentes
para garantir serviços que até
então eram terceirizados. São
soluções digitais para pequenos
problemas que, justamente por
seu “tamanho”, acabam passando despercebidos dos gestores
financeiros no momento de adequar as finanças. No entanto, é
justamente com essas adequações que muitas companhias
têm conseguido economizar
quantias importantes em suas finanças mensais. Juntando tudo,
faz diferença.
Se, em último caso, a ferramenta não lhe gerar economia imediata, promoverá simplicidade para
diversas tarefas que costumam tomar uma preciosa quantidade de
tempo dos executivos e gerentes.
E, afinal, como todos sabem: tempo é dinheiro. Nesse momento de
dificuldades econômicas, a simplificação e modernização de processos pode determinar a resistência que cada empresa terá diante
das dificuldades, apontando, inclusive, quais sairão fortalecidas
deste processo.
Um dos exemplos de aplicativos que pode facilitar o dia a dia
de empresas de diversos tamanhos é o Asana, que é gratuito e
está disponível não apenas para
os sistemas Android e Apple, como
também para uso na internet. Trata-se de um gerenciador de projetos
para grupos de trabalho por meio
do qual é possível criar listas de
tarefas a serem executadas por
cada um dos envolvidos. Além de
atribuir as tarefas aos funcionários,
a ferramenta permite que se estabeleça um prazo de conclusão para
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Aplicativos e ferramentas alteram a rotina das equipes, aumentando a produtividade e
reduzindo custos.

aquilo, assim como informações
adicionais da atividade.
Assim, o gestor pode controlar
de forma mais eficaz o andamento
de cada etapa de um projeto, seja
ele simples ou complexo, além de
avaliar o desempenho de cada um
dos envolvidos. Também é permitido que os participantes do projeto
troquem mensagens entre si, o que
contribui para um andamento mais
adequado do trabalho. Pense em
quantas horas de reuniões improdutivas sua empresa evitaria com
esse dispositivo? Até 15 pessoas
podem ser inseridas num projeto do Asana, ao menos em sua
versão gratuita.
Outra opção de gerenciamento
de tarefas é o Todoist. O aplicativo
tem diversas funções, sendo possível definir prazos e prioridades por
meio de listas de tarefas. Também
é permitido juntar as listas em
projetos e subprojetos. Apesar de
contar com uma versão gratuita,
o mais interessante é investir na
versão paga, que traz recursos ex-

tras como avisos por SMS e e-mail.
Assim, você consegue gerenciar
melhor todos os seus projetos e
equipes, evitando a perda de tempo, a procrastinação e a insatisfação
de funcionários que, muitas vezes,
sentem-se “largados” pela chefia
diante de tarefas difíceis. O aplicativo também é compatível com
os sistemas Android e Apple.
Há ainda aquelas empresas
que perdem considerável tempo
e força de trabalho humano no gerenciamento de suas contas em
redes sociais. Atualmente, toda
marca que pensa em se consolidar
no mercado precisa marcar presença ao menos nas mais conhecidas como Facebook e Twitter. O
HootSuite é uma ferramenta que
pode ser acessada nos sistemas
Android, Apple e também pela internet e pode ser muito útil para
quem deseja simplificar esse gerenciamento. Ele é capaz de gerenciar contas no Facebook, LinkedIn,
Twitter e Foursquare, tudo numa
única plataforma.
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O dispositivo também permite
o agendamento de posts, algo que
pode ser extremamente relevante
para aqueles que desejam pensar em estratégias de marketing
a médio ou longo prazos. Muitas
empresas até iniciam bem suas comunicações nas redes sociais, mas
a correria e a dinâmica do cotidiano faz com que elas se esqueçam
de abastecer os perfis e interagir
com os usuários, que nada mais
são do que consumidores. Por
meio do HootSuite você pode já
no primeiro dia do mês deixar todos os posts dos próximos 20, 30
dias agendados, liberando força de
trabalho nas áreas de Comunicação
e Marketing. A ferramenta também
disponibiliza algumas informações
relacionadas às interações que suas
publicações nas redes recebem.
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Dizem ainda que os períodos
de crises são bons porque nos
mostram como podemos viver com
menos ou então como podemos
nos adaptar às situações para reduzir nosso consumo, por exemplo.
Pense na estrutura de sua empresa
atualmente. Visualize o espaço que
é perdido (literalmente) para armazenar documentos, papéis, contratos, entre outros conteúdos legais.
Foi pensando nessas questões
que muitas companhias passaram
a adotar o Dropbox, um serviço
de armazenagem na nuvem. Com
ele, é possível manter todos os
seus documentos ao seu alcance.
Caso tenha interesse, você ainda
pode compartilhar esses arquivos
com seus clientes ou com os próprios colaboradores da empresa.
De maneira simples, o Dropbox
também sincroniza o que está em

determinada pasta para diversos
dispositivos que o usuário utiliza. A
versão gratuita oferece 2 GB de espaço, mas também existe a opção
de chegar a 100 GB de capacidade
por 10 dólares mensais.
Um dos concorrentes do Drop
box é o Google Drive, que oferece
15 GB em sua versão gratuita para
cada usuário. Se comparados, o
serviço do Google leva ligeira vantagem porque permite a edição dos
documentos em aplicativos on-line
da marca.
Outro item que tem chamado a
atenção das empresas na relação
de suas despesas mensais é o telefone. Quem trabalha com vendas
sabe que, por mais que se façam
parcerias e se obtenha descontos
com as operadoras, as contas de
telefone costumam representar
uma grande parcela de gastos fixos.

Fotolia.com
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Afinal, de que outra forma é possível contatar os representantes que
passam praticamente o dia inteiro
nas ruas?
É aí que entram Skype e
WhatsApp. Comprado pela Micro
soft há pouco tempo, o primeiro
tem seu ponto forte na chamada
por voz. Com acesso à internet, os
usuários podem se comunicar por
voz ou vídeo, em tempo real, e
de forma gratuita. Ainda que seja
necessário ligar para telefones fixos, nacionais ou internacionais,
o Skype costuma oferecer tarifas
muito melhores do que as das
principais operadoras de telefonia
do País.
Já o WhatsApp tem sido um
grande facilitador para aqueles
que precisam se comunicar com
seus representantes e/ou vendedores em um curto espaço de
tempo e sem ter de pagar por isso.

Pense em quantas ligações, até
mesmo para celulares (que têm
tarifas mais caras), podem ser evitadas por meio do aplicativo de
mensagens instantâneas?
E para aqueles executivos ou
gerentes que precisam viajar com
frequência para fora do Brasil?
Nesse caso, realmente, a situação
fica mais complicada. Afinal, não
há segredo para fugir da gritante
diferença entre o real e o dólar, e
quem vai para o exterior, mesmo
que convidados por feiras e seminários, acaba tendo de arcar com
despesas em moedas mais fortes
que a brasileira.
Uma boa dica neste caso é buscar economizar com fatores que
permitem uma certa flexibilidade.
Por exemplo, as passagens aéreas.
O aplicativo AwardWallet permite o
gerenciamento de diversos planos
de milhagem e também de programas de benefícios. Dessa forma,
acumular e utilizar as milhas se torna um procedimento mais simples.
Na versão paga, que custa 5 dólares
por semestre, o usuário conta com
outros recursos, que incluem avisos
de quando as milhas irão expirar,
por exemplo.
Já o Triplt permite que você
armazene nele todas as suas informações de viagem. Detalhes do
voo, de hotéis e também de aluguel de carro podem ser reunidas
em um único aplicativo, facilitando
todo o processo. É praticamente
uma secretária digital e o aplicativo é gratuito. O Triplt é mais um
entre os que podem ser acessados via Android, Apple ou até
pela internet.
Vale a pena conferir os aplicativos citados na reportagem, sempre levando em consideração, no
entanto, que o mercado oferece
uma infinidade de opções. Ou

seja, se testou algum dos aplicativos sugeridos aqui e não gostou
de sua interface, de sua funcionalidade ou simplesmente não se
adaptou à ferramenta, busque um
similar. Você encontrará dezenas de
opções que basicamente executam
funções semelhantes.
Existem os gratuitos, os pagos, os
que oferecem inúmeras funcionalidades de acordo com o valor pago,
os que funcionam em todas as plataformas, os que são exclusivos, os
desenvolvidos em inglês e também
os em português. O que não faltam
são opções. Algum desses aplicativos com certeza irá se adequar às
necessidades de sua empresa, algumas delas que você sequer estará
ciente até verificar as soluções que
são expostas.
O mais importante é perceber, no
cotidiano da sua companhia, quais
são aqueles pequenos gastos ou atitudes que, ao final do mês, representam uma perda considerável de
receita. Seja por conta de gastos financeiros, seja por conta de produtividade perdida. A crise passará. Em
algum momento. Até lá, sobreviverão aquelas que souberem como se
adaptar aos novos tempos. É preciso
entender que reduzir o número de
funcionários não é sua única opção.
Além disso, tal atitude tem caráter temporário, já que num possível período de futuro crescimento
será necessário ampliar novamente
a força de trabalho. As mudanças
realizadas nas práticas de gestão e
de trabalho, no entanto, têm caráter
permanente e poderão seguir sendo
aplicada, mesmo que outros funcionários passem a integrar sua força de
trabalho. Será, com toda certeza, um
diferencial para sua marca diante de
concorrentes que seguem realizando os mesmos processos.
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Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
No primeiro mês do ano, houve queda de 37,5% no número de licenciamento de veículos novos em comparação ao mesmo período de 2015. Quando se leva em consideração o último mês de 2015, o decréscimo é menor
(31,7%), mas não deixa de ser significativo. Na comparação anual, a situação é mais crítica para os segmentos de
Caminhões e Ônibus, que apresentam retrações superiores a 40%.
2016
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JAN
A

DEZ 15
B

JANC

JAN
D

JANE

A/B

A/D

C/E

130.178

190.474

130.178

208.145

208.145

-31,7

-37,5

-37,5

Veículos leves

124.879

183.720

124.879

198.748

198.748

-32,0

-37,2

-37,2

Automóveis

111.689

163.069

111.689

169.017

169.017

-31,5

-33,9

-33,9

13.190

20.651

13.190

29.731

29.731

-36,1

-55,6

-55,6

4.266

5.459

4.266

7.522

7.522

-21,9

-43,3

-43,3

123

174

123

274

274

-29,3

-55,1

-55,1

1.090

1.386

1.090

2.158

2.158

-21,4

-49,5

-49,5

435

535

435

742

742

-18,7

-41,4

-41,4

Semipesados

1.225

1.656

1.225

2.480

2.480

-26,0

-50,6

-50,6

Pesados

1.393

1.708

1.393

1.868

1.868

-18,4

-25,4

-25,4

Ônibus

1.033

1.295

1.033

1.875

1.875

-20,2

-44,9

-44,9

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios
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2015

Mil
unid.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

2013

246,9

189,2

233,8

273,1

259,9

262,6

278,1

266,8

250,6

268,0

244,9

286,7

3.060,5

2014

247,8

212,3

201,0

243,6

240,6

216,7

242,2

223,2

244,6

254,5

246,8

307,9

2.881,0

2015

208,1

154,9

196,9

183,8

180,3

179,6

189,9

173,9

167,7

162,1

166,9

190,5

2.154,6

2016

130,2

130,2
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Em relação à produção de autoveículos montados no Brasil, houve queda de 29,3% em janeiro na comparação
com o mesmo período de 2015. No entanto, quando se leva em consideração a passagem de dezembro para
janeiro, registra-se uma alta de 1,6% no índice. O resultado é determinado pelo aumento na produção de caminhões (59%) e de ônibus (117,4%) neste início de ano.
2016
Unidades

2015

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JAN
A

DEZ 15
B

JANC

JAN
D

JANE

A/B

A/D

C/E

145.064

142.848

145.064

205.305

205.305

1,6

-29,3

-29,3

Veículos leves

139.782

139.725

139.782

194.712

194.712

0,0

-28,2

-28,2

Automóveis

122.969

124.749

122.969

165.983

165.983

-1,4

-25,9

-25,9

16.813

14.976

16.813

28.729

28.729

12,3

-41,5

-41,5

4.106

2.582

4.106

8.291

8.291

59,0

-50,5

-50,5

90

57

90

136

136

57,9

-33,8

-33,8

1.108

819

1.108

2.023

2.023

35,3

-45,2

-45,2

361

138

361

493

493

161,6

-26,8

-26,8

Semipesados

1.392

685

1.392

3.456

3.456

103,2

-59,7

-59,7

Pesados

1.155

883

1.155

2.183

2.183

30,8

-47,1

-47,1

Ônibus (Chassis)

1.176

541

1.176

2.302

2.302

117,4

-48,9

-48,9

130

267

130

349

349

-51,3

-62,8

-62,8

1.046

274

1.046

1.953

1.953

281,8

-46,4

-46,4

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

Rodoviário
Urbano

Mil
unid.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

2013

292,2

240,6

328,9

352,5

344,6

323,9

316,7

343,6

322,8

322,7

293,2

231,1

3.712,7

2014

237,3

281,6

272,8

277,1

281,4

215,9

252,7

264,6

300,8

293,3

264,8

204,0

3.146,4

2015

205,3

206,4

255,9

220,3

213,8

188,2

224,1

217,8

174,6

205,1

175,1

142,8

2.429,4

2016

145,1

145,1
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ntão, terminou em horror, cinzas e lágrimas a
aventura do Japão na II Guerra Mundial, numa
aliança com a Alemanha de Hitler e a Itália
de Mussolini.
Mas o Ocidente percebeu que era preciso recuperar
aquela nação, constituir o progresso como forma de
consolidar a paz.
Nessa missão, foi fundamental o engenheiro,
matemático e consultor em gestão William Edwards
Deming, um especialista em “processos estatísticos
de controle”.
No início dos anos 1950, ele treinou centenas de
engenheiros e gestores japoneses, vinculando o controle à elevação da qualidade.
O que se buscava? Melhorar o design dos produtos, gerar uniformização e padronização, constituir
sistemas de checagem e, assim, conquistar fatias do
mercado global.
O outro “missionário” era Joseph Moses Juran, um
romeno naturalizado norte-americano, também engenheiro e consultor em gestão.
Seu objetivo foi trabalhar com gestão de qualidade
em manufatura, educando e treinando a média e a alta
administrações corporativas. Seu objetivo era preparar
e capacitar quem pensava, monitorava e planejava a
atividade produtiva.
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Carlos Júlio é professor,
palestrante, empresário
e escritor.
Leia mais artigos do Magia
da Gestão.
Siga @profcarlosjulio
no Twitter e seja fã no
Facebook.

O engenheiro Kaoru Ishikawa entra na história como
um tradutor desses conceitos, mas também como um
agente de integração de ideias.
Ele sabe o que os norte-americanos podem ensinar
aos japoneses, mas determina também de que maneira
esse conhecimento precisa ser adaptado à realidade
de seu país.
Ishikawa não apenas copia. Ele aprimora, desenvolve, compatibiliza e reinventa, de forma criativa,
para solucionar os problemas particulares da indústria japonesa.
Ele pensa nos trabalhadores do chão de fábrica e
trabalha para que seus conhecimentos sejam agregados ao processo de aperfeiçoamento da produção.

ClickDois Fotografia e Filmes

Por que a educação é também
processo criativo?

Fotolia.com
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Ao mesmo tempo, sistematiza uma relação colaborativa entre eles, os médios gerentes e os altos
executivos, de forma a constituir um esforço orgânico
na melhoria dos processos.
Ele cria os “círculos de controle de qualidade”, em
que diversos colaboradores realizam, voluntariamente,
reuniões destinadas a aprimorar os processos produtivos das organizações.
Outra de suas contribuições é o diagrama espinha
de peixe, também chamado de Fishikawa, que busca
as causas de um evento específico.
A proposta era evitar erros e defeitos e identificar os
fatores das imperfeições a partir da análise regressiva
dos elementos que compõem o rito produtivo: pessoas, métodos, máquinas e equipamentos, materiais,
medidas e dados e, por fim, ambiente (como local,
tempo e temperatura do lugar onde se trabalha).
Mas no que Ishikawa foi mais criativo? Foi ao estabelecer um novo pensamento sobre a ação de fabricar
ou produzir alguma coisa.
Ele procurou tornar cada colaborador um sujeito
responsável por todo o projeto. Criou também um

senso de autoria e de pertencimento no processo
de inovação.
Dizia: “A qualidade é uma revolução da própria
filosofia administrativa, exigindo uma mudança de
mentalidade de todos os integrantes da organização,
principalmente da alta cúpula”.
Ishikawa pensava de maneira tão holística que
insistia em uma política de gestão que se estendesse ao pós-venda. Para ele, o cliente e o consumidor
eram também fontes de medida para a melhoria
da qualidade.
O melhor de tudo é que o mestre japonês nunca pensou em uma teoria fechada ou em um método acabado. Sua ideia era estabelecer parâmetros
para que cada empresa, em qualquer lugar, pudesse
conhecer-se, educar-se e aprimorar-se.
Está aí uma boa fórmula, já antiga, mas que muitas empresas de hoje esqueceram ou desconhecem.
Convém, portanto, revisitar a história. A história de
quem faz a educação criativa.
Afinal, a teoria, na prática, funciona!

Photon na Internet
Seguindo as tendências mundiais, o Grupo Photon marca presença no
Twitter para que todo o seu conteúdo seja apresentado de forma dinâmica.
@grupophoton

Siga nossos Twitters:

@automotivo
@reposicao
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Economia politicamente incorreta
Livro do jornalista Leandro Narloch busca desconstruir mitos
econômicos brasileiros

C

hegou às livrarias brasileiras no final de 2015
um livro que promete jogar luz na discussão
a respeito de diversos temas econômicos do
Brasil. Assim como na seara política, tais temáticas são
vistas atualmente na conhecida disputa polarizada
entre esquerda e direita. É o “Fla x Flu” que incomoda
diversos intelectuais do País que alegam que tal cenário empobrece a discussão de importantes assuntos
para a evolução brasileira.
Na obra Guia Politicamente Incorreto da Economia
Brasileira (R$ 39,90, Editora Leya, 304 páginas), o
jornalista Leandro Narloch aborda diversas ideias
para contestar o que chama de discurso econômico politicamente correto através do que classifica
como clichês que seriam repetidos constantemen-
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te por fontes econômicas nos principais veículos de
comunicação brasileiros.
O que Narloch contesta é o discurso comum de
muitos “especialistas” em economia, que, veiculados
em rede nacional ou em grande tiragem, sem um contraponto argumentativo, acabam ganhando status de
verdade absoluta. Quando esse tipo de pensamento
encontra público nas redes sociais, as ideias equivocadas ganham coro e atingem mais pessoas.
A partir daí, Narloch separa o livro por uma série
de conceitos e destrincha-os tomando por base documentos históricos de diversos economistas e historiadores. Logo no início de sua obra, o jornalista propõe
um exercício imaginativo para o leitor. “Imagine que,
após uma noite mal dormida e repleta de pesadelos,
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você acorda mau. [...] Você promete a si próprio: ‘A
partir de hoje, lutarei para prejudicar os trabalhadores. Espalharei a miséria e a corrupção. Aproximarei
o Brasil do Apocalipse”, escreve o autor, para
depois explicar.
“A mensagem central deste livro é que se o leitor tomasse essa estranha decisão apoiaria diversas
leis e medidas econômicas que o governo já pratica, e que têm como apoiadores justamente políticos
bem intencionados e ativistas politicamente corretos. O bom mocinho é o maior vilão da economia
brasileira”, completa.
Ao longo do livro, o jornalista traz diversos exemplos de medidas que, na teoria, foram formuladas
com o intuito de promover mais igualdade econômica, favorecendo justamente os trabalhadores e as
classes mais baixas. No entanto, ressalta, tais decisões
acabaram prejudicando essa fatia da população no
médio ou longo prazos, ao aumentar os impostos ou
a inflação de produtos e serviços.
Narloch fala ainda sobre outros temas mais sensíveis no imaginário brasileiro. Um exemplo corresponde às leis trabalhistas. Qualquer alteração ou reformulação de tais códigos gera embates intermináveis
entre sindicalistas e empresários. Para o autor, no
entanto, é fácil identificar os estragos causados por
aqueles que lutam, em tese, pela classe trabalhadora.
“As leis trabalhistas sabotam os trabalhadores; as
medidas de proteção à indústria nascente transformaram a indústria nacional num adulto mimado; as
regras de proteção a sindicatos tornaram os sindicatos
irrelevantes”, analisa Narloch no livro.
A obra faz parte de uma coleção que busca analisar diversas temáticas a partir de um pensamento
“politicamente incorreto”, ou seja, que foge daquilo
que é considerado como verdade absoluta por diversos setores da sociedade, incluindo o acadêmico
e a imprensa.
Entre as obras que integram a coleção, destaque
para as que versam sobre Brasil, América Latina,
Mundo, Filosofia e Sexo. Nos próximos meses, a editora Leya deverá lançar um novo volume, sobre os
presidentes brasileiros. A polêmica está garantida.
A série é amplamente associada a intelectuais considerados de direita no País e recebe críticas dos que
estão à esquerda por conta da bibliografia utilizada
nas obras.

De fato, cada livro se apoia em poucas obras que
geralmente seguem o pensamento abordado pelo autor. A ideia seria mostrar que a maior parte das obras
sobre o tema está vinculada ao pensamento dominante e que, por isso, os autores trariam uma nova versão
sobre as narrativas históricas, com base em livros e
documentos que fogem à regra.
Faz certo sentido, mas, de qualquer forma, vale a
leitura do livro de Narloch, especialmente por conta
de seu texto leve e bem ilustrado. A leitura flui justamente pela narrativa utilizada pelo jornalista, que
abusa do humor para mostrar que, muitas vezes, a verdade não pode ser encarada de forma tão simplista.
Todos os demais livros da série estão disponíveis,
a maioria em versão física e digital. Vale a pena, no
entanto, ficar atento às promoções realizadas pela
Editora Leya com boxes que integram três ou quatro
obras da série e são vendidas por preços promocionais. A editora costuma oferecer esse tipo de promoção quando lança algum novo volume da série. Como
o próximo livro deve sair ainda neste primeiro trimestre, é provável que existam oportunidades desse tipo
em um futuro próximo.
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Estrutura forte
Durametal completa 161 anos e aposta na força

E

m 2016, a Durametal chega
aos 161 anos de história.
Trata-se de uma marca expressiva se levado em consideração que o mercado brasileiro tem
enfrentado nas últimas quatro décadas uma verdadeira montanha
russa financeira. Com a abertura
econômica observada no início dos
anos 1990, milhares de companhias
surgiram, mas poucas sobreviveram
às mudanças de planos econômicos, às variações cambiais, à entrada dos importados e à concorrência
(desleal) de produtos falsificados.
A Durametal foi uma das sobreviventes e agora chega em 2016 com
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números que chamam a atenção do
mercado. Atualmente, a empresa
tem capacidade para produzir 8 mil
toneladas de produtos fundidos
por mês, o que a caracteriza como
uma das principais fabricantes de
tambores de freio e cubos de roda
para caminhões, ônibus e carretas.
A história da companhia começa em 1855 a partir da Fundição
Cearense, uma das empresas pioneiras do setor no mercado brasileiro, que atuava na produção de
peças e máquinas para lavoura. A
forte identificação com o Ceará,
inclusive, é uma das principais características da marca, que neste

período fixou-se como um dos principais nomes da região Nordeste
do País.
No final de janeiro a Durametal
inclusive participou do lançamento do livro “50 anos de desenvolvimento industrial do Ceará: de
Paulo Afonso ao Pecém”, ocasião
em que a marca foi reconhecida
como exemplo de empreendedorismo que tornou-se bem sucedido
no estado cearense.
Com o passar do tempo, a
Fundição cresceu e, em 1977, adquiriu a Metaneide, empresa de
autopeças que fabricava tambores de freio. Foi nessa época que
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institucional para seguir firme no País
a Fundição decidiu investir com
maior intensidade no setor de autopeças, por entender que esse
mercado apresentava boas perspectivas no País. Conforme o grupo
seguiu se expandindo, foi inaugurada em 1996, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, a
Durametal, com o papel de consolidar a posição da marca no segmento de autopeças.
Uma das principais realizações da empresa se deu logo no
ano seguinte, em 1997, quando a
Durametal firmou importante parceria com a Mercedes-Benz do
Brasil. Desde então, a marca foi

qualificada para fornecer tambores de freio para veículos médios e
pesados da montadora. A parceria
comercial representou importantes
marcos para a empresa.
“Esta parceria, além de trazer
vantagens competitivas para a
Mercedes-Benz, representou uma
grande conquista para a Durametal,
que, por sua vez, conquistou seu
lugar entre os melhores fornecedores da montadora, reconhecida
através do prêmio Interação 2007
como o melhor fornecedor na categoria ‘Qualidade Metálicos’”, destaca a companhia em sua página
na internet.

Os números também demonstram a importância da parceria
para ambos os lados. Se no início
do contrato o fornecimento atendia a apenas 6% da necessidade de
tambores de freios para os veículos
da Mercedes-Benz, o índice rapidamente cresceu para 50% e hoje está
próximo dos 80%.
Apesar de trabalhar com afinco
no mercado brasileiro, com forte atuação na região Nordeste, a
Durametal também se aproveitou
da abertura econômica e decidiu
exportar em 1992. No início, a produção tinha como destino o Chile,
mas logo a empresa passou a fazer
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negócio com mais 18 países, com
destaque para os Estados Unidos
e o Canadá.
A dedicação para atender os
contratos tanto com montadoras
quanto com o setor de reposição,
sem se esquecer das exportações,
fez a Durametal buscar certificações
importantes para sua produção e
hoje é certificada pelas normas
ISO 9001:2008, ISO TS 16949:2009
e ISO 14001:2004. “É um diferencial
conquistado graças a investimentos
constantes em capacitação, qualidade e tecnologia, fazendo com
que os produtos Durametal sejam
referência em todo o mundo”, completa a companhia.
Outra parceria muito celebrada pela Durametal foi com o grupo espanhol Cie Automotive, em
2006. À época do aniversário de 150
anos, o presidente da companhia,
Fernando Cirino Gurgel, avaliou a
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associação com os espanhóis como
“fundamental”. No Brasil, o grupo
atua com a marca Autometal.
“Sem um parceiro como a
Autometal, que tem confiado em
nós de uma forma muito especial, eu jamais teria tido a coragem de modernizar a Durametal
e duplicar sua capacidade produtiva. Como um grupo de atuação
de nível global, esta integração
fez que com nós aprendêssemos
muito com eles a maneira de profissionalizar uma empresa e a troca de informações tem nos facilitado a tomar melhores decisões
diante de um mercado conturbado como está o Brasil de hoje”,
disse o executivo.
Já no marco dos 160 anos, quando o cenário brasileiro ainda não
parecia tão cinza, Gurgel chamou
a atenção para o fato de que a
competição entre os distribuido-

res da empresa havia aumentado
consideravelmente. “Mesmo assim
o mercado vem se complicando a
cada dia por parte dos governantes
e está na hora do País ser priorizado para termos melhor infraestrutura que nos permita aumentar a
produção e ajudar o País a crescer”,
completou o executivo. O presidente disse ainda que a empresa
tinha capacidade para aumentar a
produção, mas a presença de alguns gargalos no mercado como um
todo ainda fragilizavam essa evolução. A análise é inteiramente atual,
mas, ao menos, é possível ver em
empresas como a Durametal a força
de reação que supera mais de um
século e meio de história. Com estruturas firmes e conhecimento de
mercado, a companhia espera ser
um dos pilares a resistir à (difícil)
situação atual do Brasil.

Cinto de segurança salva vidas.

Pesquisa (PCCV – novembro de 2015)

Pesquisa Conjuntural do Comércio
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.

Atividade
Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral
Marília
Osasco

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

Índice
(média 2011=100)

nov-15/
out-15 (%)

nov-15/
nov-14 (%)

ac. ano (%)

803.290

91,36

-9,5

-12,0

-3,6

5.248.772

66,74

-3,6

-23,7

-16,2

246.694

95,35

-6,2

-7,6

8,1

2.320.606

75,52

-3,3

-15,0

-7,6

39.191

99,65

-7,1

9,1

12,1

332.041

59,00

-5,7

-25,8

-16,7

Autopeças e acessórios

22.418

90,06

-31,7

-15,2

2,9

Concessionárias de veículos

50.149

62,05

-6,5

-41,7

-29,3

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios

26.912

77,39

-24,6

-28,4

-15,8

147.318

72,39

0,9

-17,9

-17,2

42.001

99,03

-9,0

2,0

5,5

151.331

64,58

-0,5

-25,1

-19,9

92.620

88,31

-12,0

-24,6

-16,4

577.865

64,05

-2,7

-31,6

-22,3

35.015

87,00

1,8

-14,1

-13,3

104.014

41,05

-4,3

-54,6

-45,5

39.966

144,41

-4,8

-3,5

-0,6

195.922

59,21

-2,4

-28,6

-20,1

27.138

85,61

-10,2

-4,7

4,1

160.355

54,36

1,2

-19,1

-20,8

40.347

115,11

-3,4

2,7

-12,2

Concessionárias de veículos

69.311

63,81

-4,4

-20,8

-15,5

Autopeças e acessórios

18.043

63,75

4,9

-27,6

-11,1

123.799

35,63

-22,4

-54,3

-40,1

Concessionárias de veículos

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

12.865

64,66

-19,8

-17,4

-18,6

Concessionárias de veículos

59.601

64,91

-5,3

-24,8

-15,5

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

76.415

89,26

-13,4

-20,7

-11,7

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

Sorocaba
Taubaté

Concessionárias de veículos
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

* A preços de novembro/2015 – valores em R$ mil
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Faturamento
real*

318.584

65,51

-2,0

-22,9

-17,8

30.666

66,45

-13,9

0,3

-2,1

143.640

65,43

0,1

-25,2

-17,4

25.082

83,99

-12,6

-21,6

-11,2

238.229

68,31

-6,5

-26,3

-17,1

27.916

93,74

-0,1

-14,1

-12,1

256.006

78,50

-1,8

-19,5

-16,8
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Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação acumulada no ano

set-15 (%)

out-15 (%)

nov-15 (%)

set-15 (%)

out-15 (%)

nov-15 (%)

-6,3

-10,4

-12,0

-1,9

-2,8

-3,6

-22,0

-22,9

-23,7

-14,5

-15,4

-16,2

-1,3

-10,4

-7,6

12,4

9,7

8,1

-13,9

-11,6

-15,0

-6,2

-6,8

-7,6

23,8

7,9

9,1

13,0

12,4

12,1

-22,7

-22,8

-25,8

-14,8

-15,7

-16,7

-12,4

9,0

-15,2

4,2

4,7

2,9

-29,4

-40,6

-41,7

-26,3

-28,0

-29,3

-18,1

-13,2

-28,4

-14,6

-14,5

-15,8

-20,7

-25,8

-17,9

-16,0

-17,1

-17,2

11,6

1,9

2,0

6,3

5,8

5,5

-23,6

-29,4

-25,1

-18,1

-19,3

-19,9

-14,4

-14,2

-24,6

-15,8

-15,6

-16,4

-22,9

-32,2

-31,6

-19,8

-21,2

-22,3

-8,1

-16,1

-14,1

-12,9

-13,2

-13,3

-53,9

-53,3

-54,6

-43,3

-44,4

-45,5

-8,5

-2,6

-3,5

-0,1

-0,4

-0,6

-24,1

-29,6

-28,6

-17,9

-19,2

-20,1

-3,2

-1,9

-4,7

5,8

5,0

4,1

-23,7

-28,8

-19,1

-20,1

-21,0

-20,8

-6,5

-7,6

2,7

-14,3

-13,6

-12,2

-21,5

-22,5

-20,8

-14,1

-15,0

-15,5

-24,9

-44,9

-27,6

-3,8

-9,3

-11,1

-55,1

-43,7

-54,3

-37,8

-38,5

-40,1

-10,8

-18,3

-17,4

-18,8

-18,7

-18,6

-13,5

-16,2

-24,8

-14,3

-14,5

-15,5

-14,0

-13,7

-20,7

-10,5

-10,8

-11,7

-23,3

-24,7

-22,9

-16,3

-17,3

-17,8

24,2

4,8

0,3

-3,1

-2,3

-2,1

-21,0

-26,9

-25,2

-15,4

-16,6

-17,4

-22,9

-20,6

-21,6

-8,8

-10,2

-11,2

-23,9

-26,6

-26,3

-14,8

-16,1

-17,1

-22,6

-21,2

-14,1

-10,7

-11,9

-12,1

-29,0

-24,0

-19,5

-15,5

-16,5

-16,8

Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral
Marília
Osasco
Presidente
Prudente
Ribeirão
Preto
São José do
Rio Preto
Sorocaba
Taubaté
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Artigo – Robson Gouveia

“Estratégia fracassa se não
tiver gerenciamento diário”,
diz especialista
“A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo
planos”, escreveu, numa de suas famosas canções, o eterno beatle
John Lennon. Pois quem atua no mundo corporativo sabe que
grande parte do tempo que gastamos nas empresas é justamente
para elaborar planos e estratégias, muitas vezes detalhadíssimas e
frutos de discussão e trabalho, mas que, na prática, no dia a dia da
“vida” cotidiana das companhias, não dão os resultados esperados,
frustrando líderes e liderados
36
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“I

sso acontece porque a maior parte das organizações com gestão tradicional cria planos ambiciosos e detalhados, mas não sabe executá-los
da forma correta”, acredita Robson Gouveia, gerente
de Projetos do Lean Institute Brasil (www.lean.org.br),
entidade sem fins lucrativos de São Paulo que há mais
de 18 anos dissemina entre as empresas brasileiras o
sistema lean, filosofia de gestão inspirada no modelo
Toyota que vem sendo adotada por empresas de diversos setores e em boa parte do mundo.
Para o especialista, o “pecado capital” de planos e
estratégias das companhias é não colocar em prática o
“Gerenciamento Diário”, um conceito típico do sistema
lean que, segundo Robson, reúne uma série de processos e comportamentos que ao serem implementados
podem garantir que a estratégia adotada pela organização não ficará apenas no papel.
Há 18 anos atuando com o sistema lean em diversas empresas e tornando-se, assim, um entusiasta do
“Gerenciamento Diário”, Robson detalha a seguir porque as companhias erram ao elaborar e executar estratégias e como é possível reverter esse erro.
Na sua visão, por que empresas são boas para criar
estratégias e planos, mas são ruins em implementar
o que foi pensado?
Robson Gouveia – É que em boa parte das vezes as
companhias não têm uma forma eficiente de desdobrar,
acompanhar e ter um real entendimento sobre como a
estratégia que foi pensada está sendo implementada
na prática na organização. E não há forma melhor de
se fazer isso a não ser por meio do “Gerenciamento
Diário”, um conceito de gestão do sistema lean, filosofia originária do modelo Toyota.
O que é o “Gerenciamento Diário”?
É o acompanhamento cotidiano e sistêmico dos principais indicadores que surgiram com o desdobramento
da estratégia, incluindo as principais ações que foram
definidas e desdobradas pela organização. Ele verifica
se tudo está ocorrendo na prática como fora pensado, se os resultados esperados estão sendo atingidos e, em caso contrário, quais são os problemas e
como resolvê-los.
Mas as empresas já não fazem isso no dia a dia? Não
gerenciam seus negócios cotidianamente?
Mas é aí que está o problema: a forma como fazem isso.
O “Gerenciamento Diário” sob a ótica do sistema lean

é completamente distinto do gerenciamento cotidiano
que empresas com gestão tradicional fazem no dia a
dia de trabalho.
Quais são as principais diferenças?
Falando muito resumidamente, é preciso primeiro iniciar esse processo com uma sólida definição do propósito da companhia. Ou como chamamos na cultura
lean, o “norte verdadeiro” da empresa. E muitas organizações erram ao fazer isso. Ou simplesmente não
fazem. Depois, é preciso transformar isso numa estratégia robusta e desdobrá-la por toda a empresa, o que
também muitas vezes não acontece, pois isso deve ser
feito começando pelo nível macro, indo cascateando
nos níveis funcionais, nas células de trabalho e para
cada pessoa da organização. Depois é preciso fazer
a “gestão visual” em cada área da companhia, que é
talvez a coisa mais importante e que boa parte das
empresas sequer sabe o que é.
E o que é a “gestão visual”?
Falando de maneira bem prática, significa garantir que
todas as áreas da empresa tenham quadros simples,
de fácil acesso e visualização que mostrem, em cada
área, os indicadores principais com relação ao que foi
planejado versus o que vem sendo alcançado. Então,
líderes e liderados devem se reunir cotidianamente
em frente a esses quadros para checar o que está realmente acontecendo na companhia e por quê.
Mas as empresas já fazem isso, não fazem? Boa parte
delas está “infestada” por quadros, indicadores...
Novamente, o problema é a forma como elas fazem
isso. Boa parte da dita “gestão visual” que muitas empresas adotam não adianta de nada. São indicadores
burocráticos, complexos, mal feitos e confusos, elaborados propositalmente para só serem entendidos
por quem os fez – e, muitas vezes, nem por quem os
fez. Por isso não permitem um claro, real, automático
e instantâneo entendimento da situação real, do que
está acontecendo realmente e concretamente naquele
setor. Além disso, líderes e liderados de empresas com
gestão tradicional não sabem como lidar com indicadores. Usam isso ou para esconder problemas ou para
achar culpados quando a falha é descoberta.
Então, como se deve lidar com indicadores?
Numa empresa lean e que promove o “Gerenciamento
Diário”, líderes e liderados se reúnem cotidianamente
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ao lado de quadros, feitos com indicadores simples e
absolutamente fáceis de compreender, para entender
“o planejado versus o alcançado”. Então, em reuniões rápidas e objetivas, discutem quais são os problemas que impediram a conquista das metas, quais
são “causas raízes” desses problemas e as formas
de eliminá-las para assim acabar com os problemas
e atingir as metas. Trata-se de um modelo de gestão
diferente. Pressupõe uma liderança participativa e
presente no local onde as coisas acontecem. Isso somado a uma cultura de resolução de problemas, no
qual os processos são vistos como diamantes a serem
lapidados diariamente.
Dito assim parece fácil, mas na prática as coisas não
são um pouco mais complexas?
im, são, mas porque na maioria das vezes as pessoas não sabem se reunir e conversar em busca da
detecção, exposição e resolução de problemas. O
“Gerenciamento Diário” lean traz consigo uma forma
muito eficiente de se fazer isso em reuniões. Mas na
gestão tradicional, as reuniões são geralmente encontros improdutivos e feitos para se perder tempo, energia e recursos. São reuniões em que o foco, muitas
vezes, está no indivíduo e não no processo e na busca
de soluções conjuntas. Trata-se de um conceito que
deve ir além das “ferramentas” da gestão visual: trata-se de um modelo de gestão.
Na sua visão, como então deveria ser uma reunião “produtiva” num contexto de gerenciamento diário lean?
Em resumo, precisa ser rápida e objetiva. Por exemplo,
30 minutos. Todos precisam se focar nos problemas,
nas causas e nas soluções. Líderes devem abandonar
a tradicional figura do “provedor” de soluções e adotar a postura do “questionador”, ou seja, aquele que
estimula o liderado a, ele próprio, encontrar as causas
raízes dos problemas e buscar as soluções definitivas
para os mesmos. Muito importante nesse processo é
eliminar a “culpa”, ou seja, a busca por “culpados”, pois
dessa forma liderados jamais vão expor os problemas,
pois sempre terão medo de serem responsabilizados e
punidos. E a premissa básica para resolver os problemas é expô-los da forma mais clara e simples possível.
Você acha que as empresas têm dificuldades em
fazer isso: deixar de culpar as pessoas pelos erros
que acontecem?
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Robson Gouveia,
gerente de Projetos do
Lean Institute Brasil

Elas têm muita dificuldade. Mas é preciso criar um clima
na organização que propicie a exposição de problemas.
Para isso, é preciso “culpar” os “processos” e não as
pessoas. São os processos que estão errados e que precisam ser mudados. Não é algo fácil de fazer, mas é necessário criar essa cultura, de que esconder problemas
não faz sentido e não é aceitável ou mesmo possível.
Ao contrário, expor os problemas, questionar e resolver
eficazmente são as maneiras ideais de trabalhar. Para
isso, é preciso tirar a culpa das pessoas para deixá-las
sem medo de revelar problemas. Nas empresas que seguem o sistema lean e que fazem gerenciamento diário,
“ganha medalha” quem expõe os problemas e busca
resolvê-los. O que ocorre na maioria das companhias
tradicionais é o contrário.
Na sua visão, qual é a consequência mais
negativa disso?
É o que vemos frequentemente nas organizações tradicionais: elas não conseguem sequer enxergar com
clareza os desvios e as suas causas, quanto mais resolvê-los. Além disso, não conseguem fazer com que seus
colaboradores aprendam e trabalhem mais e melhor. O
“Gerenciamento Diário” é um poderoso método para se
inverter isso. Sem ele, o desdobramento da estratégia
fatalmente irá fracassar, por mais sólidos que tenham
sido os acordos horizontais e verticais. Além de tudo,
gera velocidade na tomada de decisões e o constante
alinhamento ao “norte verdadeiro” traçado na estratégia, garantindo o engajamento e o foco em todos
os níveis da organização, o que invariavelmente traz
resultados consistentes.

Cinto de segurança salva vidas.
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IQA oferece
certificações para
a reparação de
veículos pesados
Certificações visam o aprimoramento e a melhoria
contínua dos processos de gestão e qualidade

O

IQA – Instituto da Qualidade Automotiva –,
organismo de certificação acreditado pela
CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação)
do Inmetro, desenvolve certificações que auxiliam
os processos de gestão e qualidade para a manutenção de veículos pesados: a Certificação de Centro
de Reparação de Pesados e a Certificação Ambiental
(Selo Verde).
A primeira certificação atende aos escopos de
Funilaria & Pintura, Diagnóstico e Reparo de Motores
e Bomba Injetora, Direção, Suspensão, Freios,
Transmissão Mecânica e Automática, Ar-Condicionado
e Autoelétrica. Já a segunda, um grande diferencial
para os centros de reparação, avalia as ações ambientais implementadas pelas empresas e as prepara para contribuir para um futuro ecologicamente
equilibrado entre a necessidade do recurso versus o
consumo consciente.
Ambas as certificações visam o aprimoramento e a
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melhoria contínua dos processos de gestão e qualidade, o que envolve a redução dos custos (diminuição
de desperdícios), a capacitação dos profissionais, a
maior interação e o comprometimento da equipe, o
aumento da satisfação do cliente e a ampliação das
possibilidades de permanência no mercado.
Organismo certificador especializado na área automotiva, o IQA avalia os sistemas de gestão de acordo com
normas, legislações e exigências do mercado, colaborando para que as empresas alcancem melhores resultados em seu negócio e consigam, além de ganhar maior
credibilidade, diferenciar-se em um mercado cada vez
mais competitivo.
Conquistar uma certificação é mostrar para os
clientes que a empresa utiliza métodos e processos mais adequados de reparo e gestão. Para obter
mais informações, basta procurar a equipe comercial do IQA por meio do site www.iqa.org.br ou do
telefone (11) 5091-4545.

Eventos – Automechanika Buenos Aires

J arbas Á vila
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Automechanika
Buenos Aires – 2016

U

m dos mais importantes eventos do Aftermarket
Automotivo da América do Sul acontecerá
este ano na Argentina, de 9 a 12 de novembro,
no parque de exposições La Rural Trade Center, em
Buenos Aires.
O sucesso da última edição, em 2014, encorajou os
organizadores da mostra a elevar as apostas em novo
crescimento da feira para este ano, que se apresenta
cheia de desafios e novas oportunidades para o setor.
A Automechanika Buenos Aires tornou-se um
evento imperdível para os profissionais do setor do
aftermarket, sejam eles distribuidores, fornecedores,
fabricantes ou exportadores de toda a América do Sul.
Este ano, acontecerá a nona edição da mostra, que
acontece a cada dois anos, e estará cheia de novidades.
Devido às muitas mudanças na política e na economia da Argentina, a expectativa das indústrias são
muitas, e representam desafios e oportunidades
para todos.
Para abrigar as 350 empresas expositoras que participarão da mostra este ano, os organizadores reservaram uma área de 30 mil m², onde são esperados mais
de 35 mil visitantes nacionais e internacionais, entre
eles profissionais do setor, técnicos, aplicadores, comerciantes, fabricantes, grandes, médios e pequenos
distribuidores, atacadistas e aplicadores.
Entre os destaques da feira o conceito “Truck
Competence” estará presente novamente, acompanhando a estratégia já apresentada nas diferentes

edições da Automechanika que ocorrem ao redor do
mundo. Assim sendo, as empresas expositoras de
produtos e serviços relacionados ao setor de veículos
pesados estarão identificados com o logotipo “Truck
Competence”, o que facilitará a sua localização pelos
profissionais, compradores e visitantes da mostra.
Os profissionais do setor automotivo encontrarão na
Automechanika Argentina 2016, uma vitrina das últimas
tendências mundiais, além de poderem usufruir das
inúmeras atividades acadêmicas, onde poderão atualizar seus conhecimentos, o que torna este um evento
imperdível para todos que atuam no setor automotivo.
Automechanika é uma das marcas líderes da
Messe Frankfurt GmbH, que são apresentadas em 15
cidades ao redor do mundo: Buenos Aires, Chicago,
Dubai, Frankfurt, Istanbul, Johannesburg, Kuala
Lumpur, Madri, México, Moscou, Nova Delhi, São
Petersburgo e Xangai, além de Birmingham e Jeddah que
aderiram recentemente.
A Automechanika Buenos Aires 2016, principal feira
internacional da Argentina no segmento de serviços
automotivos, tem como principal alvo os profissionais
de toda a América do Sul.
Para mais informações acessar:
www.automechanika.com.ar.
As novas atividades da Automechanika também
podem ser acompanhadas pelo Twitter: account@
AutomechanikaBA.
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Ecossistema de negócios: amplie
parcerias e maximize resultados

V

ivemos um período de turbulência na economia
brasileira e o gestor tem dois caminhos a trilhar:
ficar lamentando a crise e, de forma passiva, esperar a turbulência passar ou (o mais aconselhável)
aproveitar a adversidade para encontrar oportunidades, inovar e sair mais fortalecido desta fase conturbada que atravessamos.
Enquanto algumas pessoas reclamam, tenho acompanhado diversos empreendedores que estão se dando muito bem, mesmo em tempos difíceis, implementando novas e criativas ações e colhendo bons frutos.
Uma boa dica para você, empreendedor, é investir
um tempo para repensar o seu negócio e elaborar um
ecossistema de negócios para sua organização.
Este termo “Ecossistema de negócios”, diga-se de
passagem, não é muito usual no Brasil e foi popularizado nos Estados Unidos em 1996 no livro de James
Moore. Tal conceito consiste em montar uma rede
com congruência de objetivos, que engloba a própria
empresa e todos os seus clientes, fornecedores e demais parceiros num ciclo virtuoso de geração de valor.
Resumindo: como aproveitar ao máximo sua rede atual
e identificar novos parceiros que poderão contribuir
para otimizar seus resultados.
Veja a seguir uma demonstração prática de como
isso pode inspirar, ampliar a atuação, estabelecer uma
nova vantagem competitiva e impactar positivamente
sua performance.
Pense no caso da Star Alliance, uma rede de companhias aéreas que, através de uma aliança, faz muito
mais do que compartilhar voos entre as empresas participantes. Incluiu em seu ecossistema parceiros como
hotéis, locadoras de veículos, seguradoras, empresas
alimentícias, lojas de varejo, empresas de combustíveis e indústrias do entretenimento. Dentro desse
ecossistema, cada setor citado acima pode partilhar
dados e contatos, lançar novos produtos e, assim, contribuir para que um gere cliente para o outro.

Veja o caso de uma pequena padaria em Taubaté,
SP, que sempre atendeu muito bem seus clientes e
ganhou, inclusive, prêmios pela qualidade do pão.
Depois que construiu seu ecossistema os resultados
cresceram muito. No planejamento, já identificou novos parceiros, inúmeras oportunidades de abrangência
e começou a atuar em outro segmento correlato, alavancando ainda mais seu faturamento.
Com isso, descobriu que poderia vender mais que
leite e pão francês para o cliente pessoa física que
costumava ir à loja. Percebeu que parcerias trariam
novos e melhores resultados. Atualmente, além do
balcão, passou a atender vários órgãos públicos, sindicatos, academias de ginástica, restaurantes, bancos
e eventos corporativos com o serviço de coffee break.
Levou, ainda, a tecnologia para dentro do negócio e já
iniciou os testes para entregar em domicílio, um delivery diário que conquistará um nicho de clientes até
então inexplorado.
Aproveitou, ainda, o horário do almoço, quando
o movimento era fraco, e passou a oferecer almoço
executivo, gerando maior fluxo e mais faturamento de
clientes do comércio local.
Também verificou que poderia montar cestas, não
apenas aquelas de café da manhã, mas opções para
ocasiões especiais como sugestão para as empresas
presentearem seus colaboradores em datas especiais,
como o Natal.
E já planeja outra inovação: estender sua área de
atuação com a implantação do food truck, colocando
com isso a padaria em frente de vários condomínios
interessados nos produtos, mas que até então ficavam
longe fisicamente.
É inovar ou morrer, é preciso levantar da cadeira e
trilhar caminhos ainda não trilhados. Pesquise e construa agora mesmo seu ecossistema, amplie suas possibilidades e maximize resultados.

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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Artigo – Jerônimo Mendes

A nova C.H.A.V.E. para
o sucesso

T

odo profissional bem preparado sabe que
as exigências básicas para a ocupação de um
cargo no mercado estão reunidas numa única sigla conhecida como C.H.A. que contempla as
iniciais de Conhecimento, Habilidades e Atitudes.
O mapeamento do C.H.A. é uma metodologia de
avaliação utilizada por várias empresas na tentativa
de selecionar os melhores profissionais do mercado
ou os mais adequados para ocupar determinados
cargos, principalmente em nível de liderança.
No passado, conhecimento, habilidades e atitudes seriam suficientes para garantir o emprego
por muitos anos, entretanto, a partir da virada do
século, empresas e empregados, ainda que em minoria, passaram a considerar novos fatores antes de
escolherem um ao outro.
Digo isso por experiência própria e pelo fato de
conviver com diferentes tipos de profissionais em
segmentos diferentes, quer na função de coaching,
consultor ou de treinador de competências.
Há muito tempo venho considerando a sigla anterior – C.H.A. – e a inclusão de dois novos fatores
– Valores e Emoções – para o sucesso e a permanência no mercado de trabalho.
Por um lado, empresas íntegras, seja qual for
o tamanho, se preocupam cada vez mais com os
Valores que desejam “vender” para seus colaboradores, fornecedores, clientes e, acima de tudo, para
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a sociedade. Por outro, é inegável que as Emoções
são parte integrante das relações de trabalho e não
podem mais ser ignoradas.
Dessa forma, em tempos de competição acirrada, busca alucinante de resultados positivos e sustentáveis e maior conscientização das pessoas em
relação aos seus próprios valores, a C.H.A.V.E. para
o sucesso torna-se inevitável. Vejamos:
Conhecimento: diz respeito ao conhecimento
teórico, adquirido por meio de livros, artigos, palestras e formação educacional reforçada pela experiência (prática) sobre determinado assunto ou
questão. Exemplos: curso técnico de eletrônica.
Habilidades: coisas que você sabe fazer melhor
do que outras. Você pode saber escrever melhor do
que calcular. A habilidade não requer conhecimento teórico prévio, pois é decorrente da prática, do
erro, do treino, da resiliência e do aprimoramento das técnicas e processos que se quer executar.
Exemplos: uso de ferramentas, aprender novos idiomas, falar em público etc.
Atitudes: de nada adianta ter conhecimento teórico e habilidades e não colocá-los em prática. A
atitude é regida por uma disposição interior, algo
que vem de dentro e nos ajuda a superar desafios, quebrar modelos mentais, criar inovações e
manter distância da inércia e da zona de conforto.
Exemplos: disposição para exercícios, tomada de

decisão para mudança de emprego, coragem para
deixar o emprego e abrir um negócio por conta própria etc. A Atitude Muda Tudo!
Valores: posturas e atitudes das pessoas, focos
de orientação, coisas importantes que valorizamos
ou priorizamos com base em nossa cultura, linguagem e história pessoal; a forma como buscamos ser
vistos pela sociedade. Exemplos: fazer parte de uma
família sólida, ter relacionamentos duradouros, buscar laços de amizades, educação superior etc.
Emoções: resposta instintiva (reação) observada
quando somos submetidos a situações de estresse,
sem as quais não seria possível perceber o significado dos acontecimentos. Diferente do passado, o
controle das emoções, ou Inteligência Emocional,
é o que diferencia os profissionais bem sucedidos
dos demais. Exemplo: reação das pessoas diante da
morte ou doença grave; compreensão da empresa
em relação a uma situação de desconforto do empregado por causa de uma separação conjugal etc.
O que isso tem a ver com você? Assim como as
empresas descartam as pessoas ao menor sinal de
crise ou redução de lucro, por vezes é necessário
demitir a empresa também. Ganhar dinheiro aos
montes não significa viver bem e ter qualidade de
vida, ao contrário, a busca insana pelo dinheiro custa muito emocionalmente.
Trabalhar em empresas onde os valores não coadunam e as emoções são tratadas com indiferença
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Jerônimo Mendes é administrador,
coach, escritor, professor e
palestrante. Especialista em
Empreendedorismo, Coaching,
Gestão de Carreira e Negócios.

consome um alto grau de energia vital que poderia
ser canalizada para a realização dos seus sonhos,
por exemplo.
Por isso, conhecimento, habilidades e atitudes
são importantes, porém, no mundo de hoje uma
relação profissional baseada em confiança (valores)
e compreensão dos fatos (emoções) é a única forma
de aumentar o comprometimento das pessoas com
os objetivos da organização.
Em qualquer relação diferente disso, empresas
perderão ótimos profissionais com frequência e os
que ficam, por sua vez, serão tratados como simples
números e seguirão descontentes até encontrarem
um lugar onde sua vocação e inteligência possam
ser melhor aproveitadas.
Pense nisso e seja bem mais feliz!
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PAULO BUTORI ANUNCIA SAÍDA DA PRESIDÊNCIA DO SINDIPEÇAS
engenheiro Paulo Butori decidiu não concorrer à reeleição da presidência do Sindipeças
(Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores), após
sete gestões consecutivas em 22 anos. O gaúcho Dan Ioschpe foi o candidato único formalizado presidente em eleição que ocorreu em 18 de fevereiro, com posse oficial prevista
para 30 dias depois.
Butori está registrado na mesma chapa única e deverá continuar como um dos conselheiros do Sindipeças, que atualmente reúne 470 empresas fabricantes de autopeças. O
primeiro mandato de Butori teve início em 1994 e, nestas últimas décadas, tem atuado de
forma firme pela defesa da indústria nacional. Dan Ioschpe é conselheiro do Sindipeças desde 2007 e também é sócio e presidente do conselho de administração do Grupo IoschpeMaxion, fabricante de autopeças.

O
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Flash

CONTINENTAL FORNECERÁ PASTILHAS DE FREIO
NO AFTERMARKET
fornecedora de pastilhas de freio Continental anunciou
o lançamento, no Brasil, de sua primeira linha deste
componente voltada ao mercado de reposição. Sob a marca
ATE PremiumOne, o produto começa a ser comercializado no
País neste mês de março. Inicialmente, serão lançados 197
itens com dezenas de aplicações cada, desenvolvidos para
atender veículos nacionais de todas as marcas, além de parte
dos modelos importados.
De acordo com a empresa, todos os itens ATE
PremiumOne serão produzidos no Brasil e estão alinhados
com as normas do Inmetro, conforme a legislação que entrou
em vigor em janeiro deste ano. “A empresa foi muito receptiva a esta nova lei, uma vez que contribui para reduzir a informalidade no segmento, elevando o padrão de qualidade dos

produtos ofertados ao consumidor”, afirma Marcello Lucarelli,
diretor da Unidade de Negócios de Veículos Comerciais e
Aftermarket da Continental no Brasil. “Sabemos o quanto a
escolha de um produto pelo reparador e mesmo consumidor
final é influenciada pelo fato da empresa também ser responsável pelo fornecimento do produto original. Desta forma,
acreditamos suprir a uma demanda do próprio mercado, que
sempre buscou a solução completa para o sistema de freios
com a marca ATE”, completa.

DYNA REALIZA ALTERAÇÃO EM SUA ÁREA
COMERCIAL
mês de fevereiro marcou uma alteração na organização
da área comercial da Dyna, uma das principais fabricantes de palhetas automotivas do setor. As mudanças foram
motivadas por conta do desligamento de Celso Liberal, ex-diretor Comercial da companhia.
Com isso, Mario Brescancini, atual diretor de Vendas
Reposição & Marketing, passa a responder pela diretoria de
Vendas & Marketing da empresa. Ele será responsável, portanto, além do segmento de Vendas Reposição & Marketing,

pelos segmentos de OEM (Montadoras), PA (Revendas) e
Exportação. A movimentação na diretoria foi comunicada
à imprensa especializada pelo próprio presidente da Dyna,
Marc Nacamuli.
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MAHLE RECEBE PRÊMIO DE
FORNECEDOR VOLVO POR INOVAÇÃO E
EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
Grupo Volvo agraciou a Mahle com o
Prêmio de Fornecedor 2016 na categoria de “Inovação e Eficiência de Combustível”.
A montadora destacou o pistão de aço Mahle
Monoweld – elemento essencial na unidade de
célula de energia (PCU) – como um exemplo
permanente de contribuição para a eficiência
de combustível. De acordo com a empresa, o
componente, com pistão soldado por fricção,
que vem sendo utilizado pela Volvo desde o
lançamento dos motores EURO VI, está perfeitamente integrado com os demais componentes
Da direita para a esquerda, Daniel Wirbel (Mahle), Hamid Boufenzer (Volvo Group),
Wolf-Henning Scheider (Mahle), Patrik Lundblad (Volvo Group), Matthias Fix (Mahle)
da PCU que são fornecidos pela Mahle como um
e Arnd Franz (Mahle).
sistema completo.
Os prêmios da Volvo, que contemplaram um total de onze
“A Mahle utiliza esta abordagem de sistemas holísticos
fornecedores em seis categorias, foram entregues em cericomo forma essencial de alcançar maiores ganhos em termônia realizada em Gotemburgo, na Suécia.
mos de eficiência de combustível”, destacou a companhia.

ZF TRW COMEMORA PRODUÇÃO DO BILIONÉSIMO
FREIO A DISCO COM DESIGN COLETTE
ZF TRW, divisão de segurança ativa e passiva da ZF AG,
comemorou um importante marco. A empresa chegou
à produção de um bilhão de freios a disco dentro da família
do projeto Colette. A companhia destaca que é a primeira
a atingir este marco na indústria e estima que, atualmente,
mais da metade dos carros do mundo estão equipados com
freios a disco com design Colette.
“Esta é uma conquista incrível para o nosso negócio do
segmento de freios. Nenhum outro projeto de freio a disco
alcançou tal aceitação nas estradas mundiais. Hoje podemos
afirmar que os freios a disco são reconhecidos como o método mais eficiente de parar veículos leves”, disse Manfred
Meyer, vice-presidente da engenharia global de freio da ZF
TRW. “Nunca paramos de inovar ou aperfeiçoar nossos produtos. Pelo fato dos veículos exigirem cada vez mais requisitos para redução da emissão de CO2, segurança, eletrificação
e sofisticação, a ZF TRW continua a buscar novas abordagens
de eficiência e desempenho”, acrescenta Meyer.

A

Dirk Schwarz
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De acordo com a empresa, a apresentação do primeiro
freio de estacionamento de acionamento com motor, em
conceito de design de freios a disco, aconteceu em 2001. “A
ZF TRW tem sido pioneira em sistemas de freios por várias
décadas e continua a inovar em todos os aspectos da tecnologia para fornecer as melhores soluções para veículos leves
em nível mundial”, conclui Meyer.
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SCHAEFFLER É ESCOLHIDA COMO A SEGUNDA
EMPRESA MAIS INOVADORA NA ALEMANHA
elo segundo ano consecutivo, a Schaeffler foi eleita a
segunda empresa mais inovadora da Alemanha, segundo avaliação feita pelo DMPA (Departamento de Patentes
Alemãs e Marcas). De acordo com a companhia, foram mais
de 2,3 mil registros de patentes em 2015.
“A Schaeffler identifica as principais tendências em um
estágio inicial e define novos padrões de tecnologia. Esta cultura corporativa fomenta a inovação e está impulsionando a
pesquisa e o desenvolvimento de componentes inovadores,
módulos e sistemas em áreas focais, como a eficiência energética, energias renováveis, mecatrônica e mobilidade elétrica”, avaliou a empresa, em comunicado enviado à imprensa.

Atualmente, 6.700 colaboradores da Schaeffler atuam
em 17 centros de Pesquisa e Desenvolvimento. A empresa
conta hoje com 24 mil patentes ativas e registros de patentes.
Os principais centros de desenvolvimento na Alemanha são
Herzogenaurach, Schweinfurt e Bühl, que estão vinculados
com outros centros de desenvolvimento na Europa, Ásia e
América do Norte e do Sul.

MAGNETI MARELLI COFAP AUTOPEÇAS AMPLIA
PORTFÓLIO DA LINHA TÉRMICA
divisão Aftermarket do grupo Magneti Marelli anunciou
a ampliação de seu portfólio de linha térmica. A empresa informou que passou a disponibilizar novos radiadores
para veículos Fiat, General Motors, Nissan e Volkswagen.
“Os sistemas de arrefecimento automotivo, além dos radiadores, são compostos por diversos outros componentes
e, por isso, a Magneti Marelli, preocupada em oferecer um
pacote completo ao mercado de reposição, comercializa
também condensadores, evaporadores, aquecedores, blocos,
visco-fans, intercoolers, compressores de ar-condicionado,
válvulas termostáticas, termointerruptores e bombas d’água,

com extensa cobertura da frota nacional de veículos leves e
pesados”, declarou a companhia. A empresa recorda ainda
que, desde 2009, mantém uma parceria estratégica com a
Behr Hella Service, especialista em sistemas de arrefecimento
de motores e de ar-condicionado automotivos, para a distribuição exclusiva de alguns desses produtos no mercado
de reposição.

DELPHI É NOMEADA ENTRE AS “EMPRESAS MAIS
ÉTICAS DO MUNDO”
Delphi anunciou ter sido nomeada uma das “Empresas
Mais Éticas do Mundo” pelo Instituto Ethisphere, líder
global em definir e alavancar os padrões de práticas comerciais éticas. A empresa é uma das três companhias do setor
automotivo a estar presente na lista anual.
“Nós adotamos uma cultura de responsabilidade e ética
em todos os níveis da Delphi. Esses são valores que são integrados à nossa forma de fazer negócio, e estamos muito
orgulhosos pelo reconhecimento por este trabalho”, declarou
David M. Sherbin, vice-presidente sênior, conselheiro-geral
e chief compliance officer (CCO) da Delphi Automotive.

A empresa consta na lista pelo quarto ano consecutivo. O
Ethisphere seleciona e analisa as companhias usando pontos
gerados por cinco categorias principais: programas de ética
e comportamento, cidadania e responsabilidade corporativa, cultura de ética, administração e liderança, inovação
e reputação.
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ORIGINAL
MONTADORAS

• CORREIAS AUTOMOTIVAS
• TENSIONADORES E POLIAS
• CABOS DE IGNIÇÃO
• CILINDROS E ATUADORES HIDRÁULICOS
• KITS DE DISTRIBUIÇÃO

NAS PRINCIPAIS
DO MUNDO

Dayco, líder mundial na fabricação de componentes para transmissão
de força. Produtos desenvolvidos com alta tecnologia e fornecido
para as principais montadoras do mundo.

Dayco. The original power in motion.

Respeite a sinalização de trânsito.

