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O cliente tem sempre razão?

Entender o que ele quer é essencial,
justamente para não arcar com o
prejuízo indevidamente

Economia

Novo diretor da TVH-Dinamica fala da atuação da empresa em
dois segmentos distintos: agrícola e industrial/movimentação

487043
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Governo lança programa
para aumentar
produtividade das PMEs
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VAMOS EM FRENTE
QUE ATRÁS TEM GENTE

N

Em um mercado altamente competitivo como o do
aftermarket brasileiro, considerando também o atual e
delicado momento pelo qual o País atravessa, cativar e
fidelizar o cliente é, sem dúvida, mais do que uma necessidade, torna-se uma questão de sobrevivência. Mas
esta tarefa não é tão simples, ao contrário, tem sido cada
vez mais difícil e complexa. Este é o tema da capa desta
edição que traz várias opiniões e orientação de como
lidar com os clientes e as nuances que ajudam a manter
um relacionamento saudável e duradouro.

Divulgação

ão adianta ficar falando que a situação é
delicada, que a venda caiu, que as margens
despencaram e a inadimplência disparou.
Vamos ter de reavaliar ainda mais as nossas
empresas, racionalizando atividade ou aproveitando as
oportunidades para aumentar seus negócios.

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

Já a seção Entrevista conta com a participação do novo diretor geral da TVH-Dinamica,
Marco Augusto, que assumiu recentemente o cargo, destacando as metas de sua gestão
diante do contexto em que atua. Também fala dos diferentes mercados – industrial/
movimentação e agrícola – de atividade da distribuidora e como a empresa multinacional está vendo o cenário brasileiro.
Para completar, também tem a história da Medauto, distribuidora de peças para caminhões e utilitários que completa 45 anos de atuação, uma trajetória de quase meio
século, acompanhando as oscilações da economia brasileira. São exemplos como a
Medauto que mostram a força do mercado de reposição e sua representatividade. Ao
longo de várias edições, destacamos histórias interessantes de distribuidoras, o que
nos dá muita satisfação.
Nos inspirando em exemplos de sucesso e superação vamos seguindo em frente à
espera de um cenário mais favorável para todos.

Boa leitura!
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Entrevista

Atenção total ao cliente
Novo diretor da TVH-Dinamica, Marco Augusto, prioriza
atendimento ao cliente
Com mais de 25 anos de experiência no mercado de reposição,
Marco Augusto acaba de assumir a direção da TVH-Dinamica
no Brasil com o propósito de implementar ações voltadas
ao relacionamento com o cliente, priorizando atendimento
personalizado, variedade e disponibilidade de itens, além de
agilidade e qualidade na entrega. Em entrevista, ele fala da
atuação da empresa, que pertence a um grupo belga, em dois
segmentos distintos: agrícola e industrial/movimentação.
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Qual é o foco de sua gestão?
A empresa está em uma nova fase,
que tem como foco o atendimento
ao cliente, a melhoria de processos para garantir agilidade na entrega de produtos, disponibilidade de itens e preços competitivos.
Vamos estudar as melhores formas
de atender o cliente em todas as
suas necessidades, procurando
oferecer os mais diferentes canais
de comunicação, ou seja, telefone,
e-mail e internet. A ideia é oferecer atendimento personalizado
aos clientes, considerando as suas
peculiaridades. Cada cliente tem
demandas diferentes, levando
em conta também o segmento de
atuação – industrial/movimentação
e agrícola.
Fale um pouco sobre a atuação da
TVH-Dinamica no Brasil.
A TVH-Dinamica, pertencente ao
Grupo TVH-Thermote & Vanhalst,
de origem belga, com mais de 44
anos de experiência no mercado
de reposição de peças e acessórios
para empilhadeiras, plataformas
aéreas, manipuladores telescópicos, tratores e máquinas agrícolas,
iniciou suas operações no Brasil em
2000. Na época, começou a atuar
no setor industrial/movimentação,
com peças para empilhadeiras, um
mercado em desenvolvimento. Em
2012, com a aquisição da Dinamica,
tradicional distribuidora voltada a
peças e acessórios para linha agrícola, surgiu a oportunidade de a
empresa entrar em novo e atraente segmento que também oferece
boas perspectivas, uma vez que o
agronegócio no Brasil é uma atividade forte.
Desta forma, a empresa passou
a atuar em dois mercados distin-

tos e o desafio da minha gestão é
justamente ter olhar especial para
cada nicho de mercado, traduzindo
em atendimento personalizado e
altamente qualificado. Para isso,
conto com a experiente equipe
de colaboradores.

Tem a parte de acessórios e
produtos de segurança que são
importantes também. Entre produtos para linhas agrícola e industrial/
movimentação, são mais de 25 mil
itens para pronta-entrega e 100 mil
itens cadastrados no Brasil.

Quais foram as principais
mudanças da aquisição da
Dinamica? Quando isso ocorreu?
Várias mudanças estruturais ocorreram, com a unificação do centro
de distribuição que foi ampliado
na sede da empresa localizada

Quais nichos de mercado a
empresa atua hoje no Brasil?
Como citei anteriormente, a empresa está no mercado de peças
e acessórios para linhas agrícola
e industrial/movimentação. São
dois segmentos distintos com

Claro que existe certa
preocupação com o cenário atual,
mas o grupo tem planos para longo
prazo no Brasil. Temos metas de
crescimento e, para isso, estamos
trabalhando com foco no cliente.

em Vinhedo, SP, quase dobrando
a capacidade de estocagem, além
de integração de novos sistemas e
processos para os dois segmentos.
Também foi necessário ampliar
o portfólio de produtos da parte agrícola para atender modelos
mais novos. Lançamentos e ampliações de linhas acontecem o tempo
todo, uma vez que a frota de tratores e máquinas no Brasil é bem
diversificada. Queremos oferecer
a maior variedade de produtos
possível. Facilita os pedidos e garante ampla cobertura.

potenciais de crescimento, ainda
que o momento da economia não
seja favorável.
Existem divisões de atuação na
TVH-Dinamica?
A empresa possui duas unidades
de negócios: agrícola e industrial/
movimentação, com uma equipe
de profissionais especializada e
experiente nas duas áreas. Além de
Paulo Acosta, gerente Comercial da
empresa, focado na área agrícola,
contamos com o vasto conhecimento da equipe que atuava na extinta
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Dinamica. Hoje, o vendedor atua
como consultor e precisa entender
e saber tudo sobre o produto que
comercializa. Já na área industrial/
movimentação também contamos
com equipe de profissionais experientes, muitos deles estão aqui
desde 2000 quando a empresa chegou no Brasil.
Temos um time focado em atendimento ao cliente nas duas áreas
para oferecer suporte necessário,
considerando as características de
cada mercado.

de garantia ao cliente. Fica muito
mais rápido de resolver qualquer
problema que venha a ocorrer. O
contato permanente com a matriz
na Bélgica e a filial dos Estados
Unidos permite o desenvolvimento
constante de novos produtos.
Mas também dispomos de parcerias com marcas reconhecidas
no mercado para o segmento
agrícola. É importante ter opções
e variedade de produtos para
atender o cliente nas mais diferentes necessidades.

A empresa tem marcas próprias?
Qual é vantagem?
Sim, tem marcas consolidadas em
vários países. Na linha de agrícola
são a Bepco e a Tractorcraft e para
industrial/movimentação trabalha
com TotalSource e TotalLifter. Uma
das vantagens é agilizar o sistema

Como o grupo de origem belga
está vendo o cenário atual
brasileiro?
Claro que existe certa preocupação
com o cenário atual, mas o grupo
tem planos para longo prazo no
Brasil. Temos metas de crescimento e, para isso, estamos traba

lhando com foco no cliente. Seja
produtor agrícola ou operador logístico, o cliente não pode ficar com
equipamentos parados à espera da
peça para fazer o conserto.
Quais as perspectivas do
mercado de peças para
máquinas agrícolas?
O segmento de peças e acessórios
para máquinas agrícolas é, sem
dúvida, promissor. O agronegócio
está em constante desenvolvimento, é um dos motores da economia
e tem perspectivas de crescimento. Por isso, é importante para a
TVH-Dinamica ampliar seu portfólio e investir em atendimento. E é
isso que estamos fazendo. É preciso avançar e planejar as ações para
um período mais longo, claro que
não deixando de levar em conta
também o curto prazo.

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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Respeite a sinalização de trânsito.

R edação
Divulgação

Em Destaque

Por tempos melhores
Medauto chega aos 45 anos de história e busca ser otimista
em relação à recuperação do setor

F

undada em 1971, a Medauto
completa 45 anos em 2016.
Atualmente, a empresa atua
como revendedora e distribuidora de
peças automotivas para caminhões e
utilitários. A força da marca está concentrada principalmente no Estado
de São Paulo, com filiais nas cidades
de Barueri, Jacareí, Piracicaba, Mogi
das Cruzes, Jundiaí e Caraguatatuba.
Para seguir forte e bem lembrada
pelos consumidores paulistas, a
Medauto investe de forma a proporcionar a mesma qualidade, com os
mesmos preços competitivos, tanto
na matriz quanto nas filiais.
Diante de um mercado cujas opções aos clientes só tendem a crescer, cabe àqueles que trabalham com
reposição a difícil decisão de ampliar
cada vez mais seu portfólio ou se especializar em determinadas marcas
para fidelizar uma parcela do público
consumidor. Em entrevista exclusiva
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à revista Mercado Automotivo,
Joaquim Leal, diretor da Medauto,
falou sobre os desafios que se impõem aos empresários brasileiros
atualmente, bem como as estratégias para que o País, como um todo,
supere este momento.
Há dois anos, Joaquim Leal afirmou à revista Mercado Automotivo
que a marca optara em trabalhar
com marcas específicas de caminhões. Isso em consequência das
dificuldades em ampliar o portfólio de modo a atender a variedade
de novos fabricantes de veículos
da linha pesada que chegam anualmente ao mercado. “Preferimos
oferecer um bom atendimento com
uma linha de produtos focada em
determinadas marcas que já eram
a nossa expertise”, declarou o executivo à época.
A julgar pela estrutura atual da
empresa, a decisão foi acertada, já

que uma das principais dificuldades
vistas em distribuidoras do setor é
manter o amplo portfólio de produtos. Diante da disparidade entre
o dólar e o real, o que se vê é um
grande desafio para alguns atores
da reposição, que até então trabalhavam com uma quantidade significativa de produtos importados, em
manter seus estoques atualizados. O
custo aumentou consideravelmente e os empresários não conseguem
repassar aos consumidores, por
motivos óbvios.
Joaquim Leal analisou a situação
brasileira atual, mas falou especificamente sobre o que mais tem impactado as empresas que atendem
o aftermarket de veículos pesados.
“Todo o mercado de reposição de
pesados está sendo impactado fortemente pelo recuo do PIB (Produto
Interno Bruto), com falta de obras na
infraestrutura, diminuição na produ-

ção de bens duráveis, a parada da
construção civil. Além desses aspectos negativos que derrubam as vendas de autopeças, ainda contamos
com o aumento da inadimplência”,
avaliou o executivo. “Esse quadro
nos obriga a tomar mais cuidado
com o fluxo de caixa. Precisamos
manter nossa liquidez acima de
tudo”, completa.
Neste cenário, há aqueles que resolvem se voltar à exportação, já que
o dólar apresenta condições muito
mais vantajosas. No entanto, com a
experiência de quem já trabalha há
décadas no setor, Leal aconselha as
empresas a não se esquecerem do
mercado interno neste momento.
“Sem dúvida os fabricantes estão
diante de uma posição favorável à
exportação e devem aproveitar o
câmbio para consolidar suas vendas
[nessa modalidade]. Entretanto, o
mercado interno não pode ser abandonado. Ao contrário, é importante
manter o market share no mercado
nacional”, aconselha o executivo.
Apesar de todas as dificuldades
impostas pelo mercado nestes últimos anos, a Medauto chega forte ao
45º aniversário. Como não poderia
deixar de ser, o marco é motivo de
muito orgulho à direção da empresa e especialmente para Joaquim
Leal. “Fazer 45 anos de atividade
só nos dá orgulho, quando sabemos que a maioria das empresas
não chega a três anos de existência.
Devemos destacar que nós administramos a Medauto nos últimos 30
anos”, explica.
O segredo para chegar tão longe?
O empresário aponta três pontos
essenciais nessa trajetória: a seriedade, a qualidade e o investimento
em uma equipe eficiente. “Sempre
tivemos uma política transparente
com nossos clientes, fornecedores,
colaboradores e com nossas obrigações fiscais. Somos exigentes em ter
no nosso portfólio de produtos for-

necedores idôneos, com qualidade
absoluta. Temos que ter respeito
com nossos clientes e responsabilidade pelo que vendemos. [Além
disso], lutamos para formar uma
equipe profissional inserida nos
nossos padrões de qualidade, metas e serviços. Felizmente, nosso
turn over é baixo”, salienta.
Sobre as dificuldades enfrentadas, Leal vai longe e recorda o início da administração da Medauto,
quando a marca contava apenas
com uma loja no interior de São
Paulo. “Apesar dos nossos 30 anos
muito bem sucedidos, considerando que começamos numa loja
de varejo em Mogi das Cruzes
com apenas quatro funcionários,
somando-se ao fato de que meu
conhecimento era zero neste mercado, dificuldades não faltaram. É
interessante que as maiores dificuldades sempre estiveram ligadas
às mudanças nas regras tributárias
e nas crises econômicas por falta
de governo. O governo atrapalha
demais o empresário, com sua burocracia e deixando sempre uma
insegurança jurídica para tirar o
sono”, afirma.
Ainda falando sobre o governo,
Leal avalia que era quase impossível imaginar ou prever a atual crise
pela qual passa o Brasil. De acordo com ele, a falta de confiança no
governo, o desemprego, a volta da
inflação e a queda violenta do PIB
fazem lembrar a década de 1980.
O executivo explica ainda que, na
última década, as importações de
peças do mercado asiático contribuíram para que o mercado brasileiro de autopeças enfrentasse dificuldades. “Isso prejudicou mais os
fabricantes do que nós, distribuidores. Mas são ondas de mercado
que flutuam de acordo com o valor
da nossa moeda”, completa Leal,
que afirma acreditar que o consumidor brasileiro está mais maduro

Divulgação
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Joaquim Leal, diretor da Medauto.

e ciente do valor de marcas com
qualidade, especialmente no segmento pesado.
Ao olhar para trás e observar a
trajetória da Medauto até aqui, Leal
chama a atenção para dificuldades
que, imagina-se, são inerentes a
praticamente todos os empresários
do País. “Não existe vida fácil no
mercado empresarial, você precisa
estar atento 24 horas. Nosso setor
exige capital intenso, estoque, financiamento da venda, atualização
do portfólio de produtos, [além da]
expansão de filiais”, afirma.
Apesar de todas as dificuldades
e os desafios impostos, Leal consegue ver o copo “meio cheio” no setor. “Se analisarmos o setor de autopeças comparando com outros da
nossa economia, temos que admitir
que somos felizardos, pois a queda nas nossas vendas são menores que na grande maioria de segmentos”, finaliza. E é desta forma,
confiante, que a Medauto segue
como uma das principais distribuidoras do País, rumo aos seus 50
anos de história.
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O Seminário da Reposição Automotiva é uma realização do GMA (Grupo
de Manutenção Automotiva), que integra as principais entidades
representativas do setor:
Sindipeças • Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores,
Andap • Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças,
Sicap • Sindicato do Comércio Atacadista de Peças e Acessórios
para Veículos de São Paulo,
Sincopeças • Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios
para Veículos no Estado de São Paulo,
Sindirepa • Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios.
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Elvis P. Santos

Artigo – Carlos Júlio

S

erve para a vida nas empresas privadas, mas
serve também para a gestão pública: cargos devem ser exercidos por cidadãos com reconhecida competência e conhecimento sobre as tarefas que
executam.
Antigamente, especialmente no Brasil, o faz-de-tudo e o palpiteiro costumavam gozar de prestígio,
mesmo dentro das grandes empresas. São personagens
da época em que a ascensão profissional se dava na
trilha da “escadinha”.
Contava muito o tempo de serviço e as relações com
as chefias. Hoje, as melhores empresas constituíram
modelos de governança que valorizam o conhecimento,
a dedicação e a capacidade.
Os despreparados, os indolentes, os oportunistas
e os desinteressados raramente se mantêm em seus
cargos. A ordem é que os colaboradores saibam muito e profundamente sobre muitas coisas, que possam
compreender as mudanças e encaminhar a inovação.
Infelizmente na área da gestão pública esses atributos raramente são premiados.
Em nosso sistema político viciado, para manter bases parlamentares, por exemplo, setores estratégicos
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Carlos Júlio é professor,
palestrante, empresário
e escritor.

ClickDois Fotografia e Filmes

Gerir exige competência
e conhecimento

Leia mais artigos do Magia
da Gestão.
Siga @profcarlosjulio
no Twitter e seja fã no
Facebook.

são entregues a figuras totalmente ineptas para suas
funções, pinçadas em partidos aliados.
O problema brasileiro é, pois, estrutural.
Desperdiçamos grandes mentes e talentosas mãos.
No sistema das trocas de favores, procura-se a conveniência do momento. Despreza-se o mérito.
Não basta, portanto, substituir pessoas. Precisamos
mudar o paradigma.
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Capa

Quando a reclamação é injusta
Entender os clientes é essencial, justamente para perceber que,
em algumas vezes, não há razão em suas queixas

U

ma pesquisa divulgada
recentemente pela IBM
(International Business
Machines), empresa de informática dos Estados Unidos, identificou
que, no Brasil, 55% dos executivos
veem os consumidores como grandes influenciadores das atividades
de suas empresas. No entanto, somente 30% deles afirmam entender
esses mesmos clientes.
O levantamento foi realizado
com 4 mil executivos de alto escalão de companhias de 70 países.
Em nível global, os consumidores
são apontados, inclusive, como
mais influenciadores do que os
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próprios conselhos de administração das empresas. De nada adianta, entretanto, dedicar verbas e esforços para atender os clientes se
a empresa não consegue entender
suas demandas e queixas.
O relacionamento com os clientes, de fato, é algo que traz inúmeras dúvidas aos empresários de
todos os setores industriais brasileiros. Em época de crise e instabilidade financeira como a que enfrentamos, desagradar um cliente
significa muitas vezes desagradar
uma legião, já que a força de disseminação das mensagens (especialmente das negativas) acaba, muitas

vezes, por manchar a reputação de
grandes empresas e marcas.
Afinal, o cliente tem sempre razão? Esta é uma verdade que se
estabeleceu ao longo dos anos e
passou muito tempo sem ser sequer questionada por todos aqueles que lidam com vendas. Ainda
hoje, diante de uma queixa qualquer de um consumidor, há muitos
executivos que não hesitam em
atender a qualquer demanda para
simplesmente satisfazer o cliente.
Um dos problemas dessa estratégia, no entanto, é que a empresa
muitas vezes acaba assumindo um
erro ou um prejuízo que não é seu.
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E o cliente em si acaba mal acostumado, pois entende que qualquer
demanda que fizer, sendo ou não
justa, será atendida.
É necessário, portanto, agir com
calma. Atualmente, parte do mercado entende que o cliente nem
sempre tem razão. Isso significa
que sua queixa deva ser ignorada?
Não. Significa que ele deve ser mal
atendido por conta disso? Também
não. Significa que sua equipe de
atendimento e/ou de pós-venda
precisa rapidamente de um diagnóstico da situação para entender,
de cara, se aquela demanda é justa
ou não.
Se o problema, de fato, couber à
sua empresa, é necessário assumir
o erro perante o cliente, desculpar-se e comprometer-se a reparar os
possíveis danos causados. Você já
identificou que a falha provém da
sua empresa, portanto, é preciso,
de imediato, dar uma satisfação
àquele que traz a queixa. Feito
isso, você deve se preocupar em
solucionar a queixa que chegou
até a empresa e o procedimento de pós-venda, a partir daqui,
segue normalmente.
No entanto, haverá também o
cenário em que o dano ao produto
adquirido foi causado pelo próprio cliente. As causas variam, mas
o consumidor geralmente estraga
aquilo que compra por imprudência, por falta de conhecimento ou
simplesmente por ignorar as instruções de uso/instalação que constam na embalagem ou no manual
do usuário.
Ainda nesse cenário, sua empresa poderá se deparar com dois
tipos de cliente: o mal intencionado e o ignorante. O primeiro age
por má-fé. Ele sabe que o dano

foi causado por ele próprio, mas
leva o produto novamente ao fabricante/vendedor na tentativa
de ludibriá-lo e obter uma nova
unidade. Já o segundo é ignorante no sentido de que não tem o
conhecimento técnico necessário
para identificar a origem do dano e
acaba se convencendo cegamente
de que não teve qualquer culpa no
que aconteceu.
A preocupação da sua empresa deve voltar-se a este segundo
tipo de consumidor. Com aquele que age por má-fé, você deve
simplesmente estar protegido.
Se identificou que o dano não foi
causado, de fato, por um erro ou
mau procedimento da empresa,
certifique-se de deixar isso claro ao
cliente, de modo que ele entenda
perfeitamente que você não dará
sequência àquela reclamação, pois
ela é descabida.
No que diz respeito ao seu segundo tipo de consumidor insatisfeito, seu objetivo é fazê-lo entender que a empresa não pode ser
lesada e arcar com um prejuízo que
em nada foi motivado por ela ou
por uma de suas práticas. O difícil,
nesse caso, é fazer com que o consumidor não saia da loja batendo
o pé e reclamando da empresa aos
quatro ventos.
Para isso, busque adotar algumas estratégias. Em casos como
esse, no qual você identifica que a
origem do problema está no usuário, nunca faça o atendimento sozinho. Aja ao menos em dupla para
que o cliente entenda, mesmo que
de maneira irracional, que a empresa está dedicando esforços para resolver sua situação. É obvio que o
consumidor não ficará contente ao
ouvir que, no fundo, a culpa dele. É

justamente por isso que você deve
explicar a ele qual deveria ter sido
o procedimento correto para que o
produto não apresentasse defeito.
Para que seu discurso tenha ainda mais credibilidade, certifique-se de que as orientações corretas
constavam no manual entregue ao
cliente no momento da compra.
É importante fazê-lo entender
que sua atitude não significa um
descaso da empresa ou sequer
uma má vontade, mas que ele
como consumidor deveria ter ficado atento às instruções indicadas
pelo próprio fabricante.
Por fim, se a situação financeira
de sua empresa permitir, ofereça
algum diferencial a este cliente.
Solidarize-se com ele e mostre
que a empresa gostaria de ajudá-lo na aquisição de um novo produto ou mesmo na manutenção
daquele que apresenta defeito.
Se você não pode oferecer um
desconto na segunda peça, ofereça
um parcelamento mais estendido,
por exemplo.
Entender que todos os clientes
têm sempre razão significa perder
receita, tanto no curto quanto no
médio prazos. No curto, porque
quem arcará com aquele prejuízo é você. E no médio porque, se
prática reincidente, fará com que
a companhia tenha de aceitar em
suas finanças uma despesa extra,
que corresponde às reclamações
e devoluções infundadas de parte
da clientela. Quem sofre com isso
no longo prazo? A própria empresa,
obviamente, mas também aqueles
consumidores que utilizam corretamente o conteúdo adquirido e
nunca levam problemas injustos
ao pós-venda.
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OS BONS CLIENTES
Por que a preocupação com o “mau
cliente”, ou seja, aquele que reclama sem razão? Porque quando
sua empresa dedica tempo a este
cliente, ela deixa de se preocupar
com e prospectar os bons clientes. Os bons clientes são aqueles
que pagam em dia, que se preocupam com o negócio que estão
efetuando e que, muitas vezes,
já têm um histórico comercial com
a empresa.
Sua empresa pode estar gastando tempo e verbas para atender
clientes que só desejam reclamar
(ou reclamam sem embasamento),
e dessa forma está deixando de
ver oportunidades naqueles (bons)
consumidores que já atende. De repente, é possível ampliar seu escopo de atendimento, aumentando a
quantidade e também a variedade
do que é comercializado.
O consultor de negócios norte-americano Stephen Shapiro recomenda uma estratégia ousada para
esse tipo de cenário: demita 20%
dos seus piores clientes. Ou seja,
faça uma avaliação para entender
quais são os consumidores que
têm consumido mais recursos e,
no entanto, geram menos receita.
E corte-os.
Sim, você falará (e com razão),
que nesse momento é impossível
se desafazer de 1% sequer das suas
vendas. No entanto, é necessário
ampliar a análise. Shapiro não defende que a empresa “demita” 20%
de seus clientes e fique simplesmente parada. A ideia é deixar de
se dedicar aos 20% dos clientes menos rentáveis para dedicar tempo
e energia ou com os bons consumidores ou então na prospecção de
novos negócios.
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A estratégia é arriscada, mas,
nesse momento, pode ser um diferencial. Afinal, se você apostar
sempre nas mesmas estratégias,
terá sempre os mesmos resultados.
Em período de crise, o diferencial
pode ser justamente esse: fazer
algo diferente.
AS REDES SOCIAIS
Nesse ambiente em que parte dos
consumidores reclama sem razão,
as redes sociais acabam funcionando como um amplificador das queixas. Isso faz com que uma avaliação
negativa da sua empresa se reproduza numa velocidade muito maior
e atinja um número de pessoas
quase impossível de se quantificar.
A internet apresenta hoje portais dedicados exclusivamente à
exposição de queixas dos consumidores. Um deles é o Reclame
Aqui, que permite à empresa e ao
reclamante visualizar a reputação
da companhia. Ou seja, é possível ver quantas reclamações foram atendidas (e resolvidas) pela
empresa nos últimos meses, bem
como a satisfação dos clientes com
o que foi proporcionado.
O ideal, nesses casos, é manter o perfil de sua empresa ativo
e monitorado constantemente
em sites como esses. Ao responder ao consumidor, “retira” dali a
queixa. Ou seja, ofereça ao consumidor os canais de comunicação
oficiais da empresa e reitere que
está à sua inteira disposição para
resolver aquela queixa específica.
Importante nesse caso é garantir
que o cliente, ao recorrer aos serviços de atendimento oficiais, não
será “enrolado”. Ou seja, ele deve
ser tratado com rapidez, eficiência
e, principalmente, respeito.

As redes sociais também podem ser determinantes nesse
processo. Em diversas situações,
o consumidor não se restringe aos
portais de reclamação e exibe sua
indignação também em seus perfis
nas redes sociais, especialmente
no Facebook. Se a queixa aparecer
no perfil oficial da empresa, não a
apague, ao menos até que ela esteja completamente resolvida. Assim
como nos portais de reclamações,
responda ao consumidor e peça
que ele forneça mais informações
através de seus canais de atendimento para que você possa resolver sua situação.
O tom do consumidor pode ser
o mais rude possível, mas é seu
dever manter a calma e responder
com educação e cordialidade. Até
por isso, recomenda-se que o profissional que cuida das redes sociais da companhia não seja alguém
da própria diretoria ou alguém ligado emocionalmente à criação da
empresa. Isso porque este profissional pode “perder a cabeça” ao
ver alguma mensagem mais ofensiva nas redes.
Não se engane. Por mais “insignificante” que seja o perfil no que
diz respeito ao número de amigos/seguidores, uma reclamação
pode se espalhar pelas redes sociais como pólvora. E quando você
perceber o estrago, pode ser que
a reputação da sua marca já tenha
literalmente explodido.
Quando sua empresa sabe
como se relacionar com os clientes,
a rentabilidade dos seus negócios
aumenta, já que você poderá priorizar aqueles que mais lhe trazem
receita e deixar de lado aqueles
que só querem levar vantagem ou
reclamar sem razão.

Artigo – Carlos Felski
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Estresse: será que nós nos damos
conta do quanto realmente
estamos estressados?
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Divulgação

O

quanto você conhece os seus limites? O estresse antecede uma tragédia, pode ter certeza disso. Imagine a sua casa. Agora pense no
botijão de gás. Certo, agora vamos mais longe, você
esqueceu a válvula aberta e o gás vazou. Você sai de
casa, tudo fica trancado e o vazamento acontecendo.
Ao retornar, se você por acaso acender uma fagulha
tudo vai para os ares. Tudo pelo simples descuido, ou
desatenção, de não ter fechado o botijão. Essa analogia
relata o que acontece com os seres humanos estressados. Por algumas razões, ou motivo, acumuladas com
o tempo as pessoas acabam cometendo barbáries e
perdem a cabeça. Nós, infelizmente, não nos damos
conta de que o estresse diário é acumulativo. A pressão
psicológica que vivemos é semelhante ao vazamento
de gás. A cozinha fechada é igual ao corpo de alguém
que não se abre, não coloca as emoções para fora.
Alguém que já perdeu a válvula de escape.
Queremos tudo para ontem. Realizamos muito e
temos poucas pausas para descanso. Quanto maior for
o meu desempenho, maior deve ser o meu período de
relaxamento. Procure no Youtube a palavra ESTRESSE.
Com certeza a maioria dos vídeos é de pessoas que
perderam a consciência e o discernimento e cometeram atos jamais pensados. Um surto rápido, porém
devastador. Além do mal causado aos outros, sejam
familiares ou colegas na empresa, a saúde também está
em jogo. É preciso ter muita calma e paciência e enxer-
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garmos dentro de nós onde está o ponto estressante.
Identificar a fonte para não precisar remediar no futuro.
Quando você chega na cozinha e percebe o vazamento de gás, fecha imediatamente a válvula. Mas
quando ele é banal, imperceptível e vaza aos poucos,
você não percebe e ele se acumula. E numa fração
de segundos com uma ignição pequena explode. Seja
uma explosão verbal, física ou interna, é preciso aplicar
medidas sistêmicas onde eu sei que tenho que rotineiramente me cuidar. Você sente o estresse? Pratique
meditação, converse com seu corpo, com a mente, faça
ioga, ou um simples colocar de pés na grama pode
relaxar todo o organismo.

Respeite a sinalização de trânsito.
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Os 10 mandamentos
dos campeões
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Davi Rodrigues

A

proveitando a proximidade das Olimpíadas no
Rio de Janeiro, faço uma analogia entre os principais mandamentos dos esportistas campeões
e as atitudes do profissional que almeja o sucesso.
Faça uma autoavaliação sobre sua performance profissional e aplicação de cada uma destas competências
em seu cotidiano, lembrando que saber e não fazer é
o mesmo que não saber.
1. Preparação: já parou para pensar quantas horas por
dia os medalhistas olímpicos treinam? E qual foi a
última vez que você participou de um treinamento? Está sempre atualizado sobre a concorrência?
Conhece as novas técnicas para aperfeiçoar o que
faz? Mark Spitz, nadador e vencedor de 11 medalhas olímpicas, certa vez explicou: “Muitos querem
ganhar, poucos querem treinar”.
2. Alegria e paixão: já que se dispôs a fazer, faça com
excelência. Então, melhor fazer com brilho nos
olhos, alegria, prazer e paixão. “Encontre um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um
único dia em sua vida.” (Confúcio).
3. Disciplina: fazer o que precisa ser feito, e não fazer
apenas o que é cômodo. É preciso atuar e querer
mais do que todos os outros. “Você faz suas escolhas, suas escolhas fazem você.” (Steve Beckman).
4. Persistência e comprometimento: apenas 8% das
pessoas atingem as metas propostas, ou seja, 92%
desistem pelo caminho. “Quem tem um porque
enfrenta qualquer como.” (Viktor Frankl).
5. Superação: quer ser reconhecido como um destaque? Saiba que o que é fácil qualquer um faz,
já se for difícil, aí é somente para os campeões.
“Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo
esforço.” (Dave Weinbaum).
6. Planejamento: sabe onde quer chegar? Tem isso
registrado por escrito? Sabe como, onde e quando
vai chegar lá? “Quem falha em planejar, planeja
falhar.” (Benjamin Franklin).
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7. Trabalho em equipe: os medalhistas costumam valorizar seus líderes, mentores e as pessoas ao seu
redor. “O talento vence jogos, mas só o trabalho
em equipe ganha campeonatos.” (Michael Jordan).
8. Resiliência: a capacidade de ajustar as velas durante o trajeto, de se fortalecer diante das adversidades. “Você pode se lamentar das circunstâncias ou
se preparar para as circunstâncias.” (John Woode).
9. Motivação: já foi comprovado cientificamente que
uma pessoa motivada e otimista rende mais que
o pessimista. “Sem motivação os dons mais raros
permanecem estéreis.” (Lévy-Leboyer).
10. Foco e intensidade: “Se você pode sonhar, pode
realizar”. (Walt Disney).
Quer ver o sonho se concretizar? Ter alguns períodos de euforia e vontade não trará o troféu desejado. É
preciso ser intenso do começo ao fim. Se você resolveu
fazer algo, que faça com a determinação e o apetite de
um verdadeiro campeão.
Ao analisar estas competências, dá para entender
que realmente o sucesso não ocorre por acaso e porque algumas pessoas chegam ao pódio e outras ficam
no quase.
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Incentivo para as PMEs
Governo lança programa que visa aumentar
a produtividade nas empresas

E

m abril, o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior do Brasil anunciou o lançamento de um programa que visa
auxiliar as pequenas e médias empresas neste período de crise financeira que o País enfrenta. Trata-se do
Brasil Mais Produtivo, cujo objetivo principal é propiciar um aumento na produtividade dessas empresas.
A estrutura da iniciativa é simples, justamente
para atrair um bom número de participantes. As empresas receberão consultoria do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) e deverão adotar técnicas para reduzir o que pode ser considerado como
desperdício no processo de produção. No total, serão
R$ 50 milhões investidos, sendo metade proveniente
do ministério e a outra metade do Senai.
Entre as estratégias que deverão ser aplicadas nas
companhias está o método da manufatura enxuta, conhecida em inglês como lean manufacturing. Trata-se
de um procedimento que visa reduzir os tipos mais
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comuns de desperdícios que são vistos atualmente
nas empresas de pequeno e médio portes no Brasil.
As empresas brasileiras ainda pecam em alguns
pontos, culminando em desperdício de tempo, de
energia, mas principalmente financeiro. A superprodução, por exemplo, que gera excesso de estoque
e impede que a empresa tenha um fluxo adequado
de trabalho, é um dos exemplos de desperdício. No
entanto, também é possível citar o tempo de espera,
o desperdício gerado pelos transportes, o excesso de
processamento, problemas com inventário e também
defeitos na produção.
A expectativa do governo federal é implantar o
programa em 10 Estados até maio e em todo o País até
o final deste ano. Além disso, espera-se que, até o fim
de 2017, cerca de 3 mil empresas sejam atendidas no
Brasil a partir de uma equipe de 400 consultores do
Senai. De acordo com informações da Agência Brasil, o
atendimento completo do Brasil Mais Produtivo dura

Respeite a sinalização de trânsito.

Economia

R edação

Antonio Cruz/Agência Brasil

120 horas e o investimento por empresa será de R$ 18 mil. No entanto, desse valor, somente R$ 3 mil
serão pagos pela própria empresa,
enquanto o programa subsidiará
o restante.
Presente no lançamento do
programa, o ministro Armando
Monteiro destacou que o Brasil
precisa, neste momento, de uma
política industrial que consiga aumentar a competitividade. Para
ele, tal solução deve vir de uma
aliança entre os setores privado
e público.
“Tendo a indústria no centro
da estratégia de desenvolvimenArmando Monteiro, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
to do País, é fundamental uma
esteve presente no lançamento do programa.
aliança entre o setor privado e o
público para elevar a competitinos dará diagnóstico das barreiras fora da fábrica. Nós
vidade da economia brasileira. Não um pacto de
sabemos quais são: principalmente a burocracia e
proteção, mas um pacto que admita a ineficiência”,
uma carga tributária irracional”, afirmou.
afirmou Monteiro.
O ministro Armando Monteiro, por sua vez, ressaltou
que o Programa Brasil Mais Produtivo tem suas
PARTICIPAÇÃO
limitações, mas está voltado a um objetivo correto.
Mas, afinal, quais empresas podem participar do
“Diferente daqueles programas mais amplos, que têm
Brasil Mais Produtivo? Estão aptas a participar as
macrometas, este é um programa modesto, mas no
empresas de pequeno e médio portes que tenham
qual você mede o resultado”, disse. O ministro afirentre 11 e 200 funcionários. No entanto, na primeimou ainda que o momento atual, no qual o governo
ra fase do programa, o governo selecionará combusca implantar uma agenda de ajustes macroeconôpanhias dos setores metalmecânico, moveleiro, de
micos, não pode ter caráter paralisante para a ecovestuário e calçados e de alimentos e bebidas. As
nomia brasileira. “Tivemos que assistir ao desmonte
inscrições podem ser feitas pelo site www.brasilde um amplo repertório de incentivos [para o setor
maisprodutivo.gov.br.
privado], inclusive de caráter financeiro”, completou
Além disso, vale citar que o Banco Nacional de
Monteiro, indicando que o momento é difícil para a
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
indústria do País e que desenvolver iniciativas de
apoia a iniciativa e permite que o pagamento de R$
política industrial neste contexto tem sido um desafio
3 mil das empresas seja feito com o Cartão BNDES.
para o governo.
A instituição também credenciará as companhias
Resta acompanhar o desenvolvimento do prograparticipantes em duas linhas de crédito: para micro
ma
para entender se o incentivo financeiro do govere pequenas empresas inovadoras e para aquelas
no, bem como a instrução de especialistas do Senai,
que exportam sua produção.
será suficiente para tirar muitas pequenas e médias
Em entrevista à Agência Brasil, o presidenempresas brasileiras do limbo. A falta de produtividate do Sebrae – que também apoia o programa –,
Guilherme Afif Domingos, aproveitou para destacar
de na indústria brasileira, na comparação com países
outros fatores que geram desperdício nas empresas
europeus, por exemplo, tem sido apontada como um
brasileiras. “Um dos grandes problemas está fora da
dos fatores que impedem o crescimento mais sólido
empresa, no ambiente de negócios. Esse trabalho
do País. O programa, portanto, vem em boa hora.
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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)

jan-16/
dez-15 (%)

jan-16/
dez-15 (%)

ac. ano (%)

863.349

96,03

-5,4

-5,2

-5,2

4.824.508

60,00

-13,6

-16,4

-16,4

264.453

99,97

-8,7

-8,8

-8,8

2.062.450

65,65

-14,3

-12,5

-12,5

45.323

112,71

-2,8

19,2

19,2

321.927

55,95

-5,8

-7,5

-7,5

Autopeças e acessórios

28.013

110,07

9,6

5,8

5,8

Concessionárias de veículos

49.293

59,65

-14,6

-25,3

-25,3

Autopeças e acessórios

28.496

80,14

-6,3

-6,4

-6,4

136.030

65,37

-16,9

-17,0

-17,0

45.623

105,21

7,2

4,3

4,3

Concessionárias de veículos

154.594

64,53

-12,6

-10,6

-10,6

Autopeças e acessórios

100.322

93,56

-3,1

-7,3

-7,3

Concessionárias de veículos

530.140

57,47

-13,7

-17,5

-17,5

37.981

92,30

-11,2

-1,9

-1,9

Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

95.880

37,01

-10,0

-43,2

-43,2

Autopeças e acessórios

42.926

151,70

-11,1

-1,7

-1,7

195.881

57,90

-7,2

-14,7

-14,7

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

30.674

94,64

-3,9

-0,5

-0,5

145.575

48,27

-16,5

-17,3

-17,3

39.386

109,91

-3,9

1,1

1,1

Concessionárias de veículos

63.592

57,26

-10,9

-24,4

-24,4

Autopeças e acessórios

17.863

61,72

-15,1

-9,0

-9,0

114.848

32,32

-22,1

-39,8

-39,8

Concessionárias de veículos

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

13.121

64,50

-1,5

-1,8

-1,8

Concessionárias de veículos

53.820

57,33

-22,0

-23,3

-23,3

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

74.123

84,68

-4,3

-17,7

-17,7

302.505

60,84

-15,6

-16,2

-16,2

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

30.916

65,52

-7,3

-8,0

-8,0

139.623

62,21

-12,3

-19,4

-19,4

32.110

105,16

0,2

-3,1

-3,1

216.498

60,72

-19,0

-25,6

-25,6

32.021

105,17

-3,4

0,1

0,1

241.852

72,53

-6,2

-13,4

-13,4

Sorocaba
Taubaté

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

* A preços de janeiro/2016 – valores em R$ mil
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Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação acumulada no ano

nov-15 (%)

dez-15 (%)

jan-16 (%)

nov-15 (%)

dez-15 (%)

jan-16 (%)

-12,0

-2,2

-5,2

-3,6

-3,5

-5,2

-23,7

-21,1

-16,4

-16,2

-16,7

-16,4

-7,6

-5,3

-8,8

8,1

6,8

-8,8

-15,0

-17,1

-12,5

-7,6

-8,5

-12,5

9,1

7,5

19,2

12,1

11,7

19,2

-25,8

-17,4

-7,5

-16,7

-16,8

-7,5

-15,2

-3,0

5,8

2,9

2,4

5,8

-41,7

-31,7

-25,3

-29,3

-29,5

-25,3

-28,4

-18,5

-6,4

-15,8

-16,0

-6,4

-17,9

-15,0

-17,0

-17,2

-17,0

-17,0

2,0

10,7

4,3

5,5

5,9

4,3

-25,1

-22,9

-10,6

-19,9

-20,2

-10,6

-24,6

-0,4

-7,3

-16,4

-15,3

-7,3

-31,6

-23,2

-17,5

-22,3

-22,3

-17,5

-14,1

-14,5

-1,9

-13,3

-13,4

-1,9

-54,6

-47,4

-43,2

-45,5

-45,6

-43,2

-3,5

8,2

-1,7

-0,6

0,2

-1,7

-28,6

-24,0

-14,7

-20,1

-20,5

-14,7

-4,7

4,1

-0,5

4,1

4,1

-0,5

-19,1

-20,2

-17,3

-20,8

-20,8

-17,3

2,7

6,3

1,1

-12,2

-10,9

1,1

-20,8

-30,8

-24,4

-15,5

-17,0

-24,4

-27,6

-5,3

-9,0

-11,1

-10,7

-9,0

-54,3

-43,4

-39,8

-40,1

-40,4

-39,8

-17,4

4,2

-1,8

-18,6

-17,2

-1,8

-24,8

-24,1

-23,3

-15,5

-16,3

-23,3

-20,7

-5,9

-17,7

-11,7

-11,3

-17,7

-22,9

-18,7

-16,2

-17,8

-17,9

-16,2

0,3

4,1

-8,0

-2,1

-1,7

-8,0

-25,2

-25,1

-19,4

-17,4

-18,1

-19,4

-21,6

-1,2

-3,1

-11,2

-10,4

-3,1

-26,3

-19,6

-25,6

-17,1

-17,3

-25,6

-14,1

3,3

0,1

-12,1

-10,8

0,1

-19,5

-18,7

-13,4

-16,8

-16,9

-13,4

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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Mais equilíbrio, por favor!
Socióloga aborda a necessidade de se achar um ponto entre
as diversas áreas da vida, inclusive o trabalho

O

tempo é de estresse. E nem é necessário falar em crise econômica para
explicar o que tem levado milhões de
brasileiros a encarar crises de ansiedade, de
depressão e também de estresse. Diversos
são os fatores que contribuíram com este cenário. O uso crescente de novas tecnologias
nos aproximou do trabalho e nos afastou da
família e dos amigos. Vivemos conectados 24
horas por dia, 7 dias por semana e isso faz
com que nossa cabeça esteja sempre voltada
à empresa ou ao negócio próprio pelo qual
somos responsáveis.
Além disso, há um fator que deixa a situação ainda mais delicada para as mulheres.
Ao sair de casa para adentrar o mercado de
trabalho, as mulheres passaram a conceber a
pressão para que administrassem a vida profissional bem como a vida pessoal. É a busca
incessante pela perfeição. Não há quem consiga. Não há quem aguente.
É sobre este cenário que trata o livro O Ponto de
Equilíbrio (Ed. Sextante, R$ 29), escrito pela socióloga
Christine Carter, que chega às livrarias brasileiras neste
mês de abril. Seu objetivo com a obra? Fazer com que
as pessoas tenham uma vida mais feliz e produtiva,
entendendo o que é necessário fazer para chegar a
um verdadeiro equilíbrio entre as diversas áreas que
temos de enfrentar diariamente.
“Este livro nasceu de uma tentativa de ter tudo.
Seria possível atingir o meu pleno potencial profissional e também ter uma vida familiar gratificante? Seria
possível ser uma ótima mãe e ao mesmo tempo satisfazer as minhas próprias necessidades? Seria possível
ser bem-sucedida e feliz sem ter estresse e ansiedade?”, questiona a autora em seu livro.
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O livro O Ponto de Equilíbrio (Ed.
Sextante, R$ 29), escrito pela
socióloga Christine Carter, que
chega às livrarias brasileiras
neste mês de abril.

Christine explica que a ideia para escrever sobre o
tema surgiu quando percebeu que ela própria havia
perdido seu equilíbrio. Apesar de considerar-se bem
sucedida à época, a socióloga entendia que, em alguns
aspectos de sua vida, era contaminada pela pressa do
mundo moderno.
“A vida hoje é cheia de pressão. Até as pessoas
mais talentosas e privilegiadas lutam para equilibrar
infindáveis compromissos profissionais e familiares,
administrar uma torrente massiva de informação e e-mails e lidar com níveis extraordinários de estresse.
Apenas 17% da população adulta prospera cumprindo
seu potencial de felicidade, sucesso e produtividade”,
avalia a autora.
Em seu livro, Christine identifica que esse desequilíbrio é típico do trabalhador moderno, que, diante de

um quadro de extrema competitividade, opta por focar
grande parte de suas atenções às funções que deve
desempenhar no trabalho. Se tiver que fazer hora extra,
ele faz. Se tiver que trabalhar de fim de semana, ele
trabalha. Se tiver que adiar as férias, ele adia. E assim,
tanto a família quanto a vida pessoal vão ficando não
em segundo, mas em último plano.
De acordo com ela, 66% dos pais com empregos
dizem que não dão conta de tudo que têm para fazer.
57% sentem que não passam tempo suficiente com
a família. E 46% reconhece que não tem tempo para
dedicar-se ao lazer. Com uma linguagem simples e
apostando em diversos números para embasar suas
ideias, a autora explica que trabalhar mais não significa
trabalhar melhor.
Com o tempo, adquirimos uma falsa percepção de
que aquela pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia,
corre de um lado para o outro e está sempre agitada é
uma pessoa eficiente. É a ideia de que quanto mais eu
corro, melhor eu trabalho. De acordo com a autora, a
ideia não se sustenta. Para isso, ela cita declarações da
filósofa Sara Robinson, que aponta que, na maior parte
do século XX, o consenso geral era de que “trabalhar
mais de 40 horas por semana é excessivo, perigoso e
dispendioso – e consiste no sintoma mais claro de uma
gestão incompetente”.
Além disso, aponta a filósofa, “cada hora que você
trabalha acima do patamar de 40 horas semanais reduz
sua eficiência e produtividade, tanto a curto como a
longo prazos”. Isso até é entendido de forma intuitiva
pela maioria das pessoas, mas é difícil quebrar esse
ciclo cotidiano.
Para que o leitor atinja um ponto de equilíbrio,
Christine aborda estratégias divididas em diversos
capítulos. São iniciativas que podem representar
uma vivência mais tranquila, tanto em relação aos
seus relacionamentos quanto em relação à própria
vida profissional. Entre elas, destaque para a ideia
de que é preciso tolerar algum desconforto para se
chegar ao ponto de equilíbrio. Faz sentido, afinal devemos entender que atingir um desempenho espetacular em tudo o que nos propomos a fazer é praticamente impossível. Senão impossível, ao menos
desgastante demais.

facebook.com/DrChristineCarter
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Christine Carter

As dificuldades e os desconfortos fazem parte de
nossa evolução e é preciso entender que, muitas vezes,
é sim necessário ligar o piloto automático para algumas atividades. Uma pausa entre as tarefas também
é sempre bem vinda. Além disso, a autora chama a
atenção para o cultivo de relacionamentos. Quem deixa a família e os amigos de lado, invariavelmente se
arrepende. O livro de Christine mostra a importância
do estabelecimento de um ponto de equilíbrio entre
todas as áreas de nossa vida, para que o arrependimento, lá na frente, seja cada vez menor.
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Eventos – AMR

AMR 2016 – Beijing China
Uma mostra profissional num mercado em franca expansão
Aconteceu, de 3 a 6 de março, a já tradicional feira
AMR-AUTO MAINTENANCE AND REPAIR – BEIJING –
CHINA 2016, e a revista Mercado Automotivo esteve
presente a mais esta mostra, que apresenta a cada ano
as novidades e evoluções deste enorme mercado.
Para darmos uma ideia do tamanho do mercado
chinês, as estatística da Associação de Fabricantes de
Automóveis (CAAM) aponta que o volume de vendas
de automóveis na China chegou a 24,6 milhões em
2015, com um crescimento sobre o ano anterior de 4,7%.
E embora o volume de vendas tenha atingido mais
de 20 milhões de euros pelo terceiro ano consecutivo,
a taxa de crescimento anual em 2015 desacelerou para
o menor nível desde 2012. Com base na estimativa da
CAAM, o volume de vendas de automóveis na China
para 2016 deverá atingir 26 milhões com taxa de crescimento de 6%.
De acordo com as estatísticas de tráfego do Bureau
de Gestão do Ministério da Segurança Pública da
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China, o número total de veículos chineses chegou a
172 milhões até o final de 2015. No entanto, este número reflete que ainda há muito espaço para crescimento
em comparação com o número de 250 milhões nos EUA
(fonte de dados: Revendedor-Magazine).
Segundo a entidade, a idade média dos veículos de
passageiros na China é de cerca de 4 anos, o que, para
eles, significa que a China está entrando agora num
período de alta frequência de reparação e manutenção
de veículos, criando, portanto, uma enorme oportunidade de negócios para o segmento de Aftermarket,
com a manutenção e reparação de veículos no mercado
da China.
FATOS E NÚMEROS DA AMR – 2016
AMR-AUTO MAINTENANCE AND REPAIR é uma feira
anual, voltada para manutenção e reparação veicular e
é realizada em Pequim, sendo considerada a maior feira da Ásia especializada em manutenção automotiva e
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reparação, de equipamentos, ferramentas, materiais de
consumo e produtos voltados aos cuidados com carros.
A AMR, considerada como referência no desenvolvimento da indústria de manutenção de automóveis
da China, quebrou este ano o recorde com 110.0002,
aumento de 10.000 m2 em relação à anterior. A mostra deste ano atraiu 1.126 expositores e 53.539 profissionais visitantes. Diversas e reconhecidas empresas
internacionais do segmento de manutenção e reparação automotiva já participam deste imenso mercado. Este ano, muitas marcas estrangeiras puderam
usufruir das oportunidades de negócios no mercado
chinês, expondo na AMR, que é realizada durante a
primavera chinesa.
Segundo o Ministério dos Transportes da China,
existem cerca de 480 mil empresas de reparação de
veículos de vários níveis na China atualmente, entre
as quais 26.000 são lojas 4S.

É sabido que a atividade de reparação e manutenção veicular na China tem que acelerar a sua transformação e modernização para resolver diversos problemas, como padrões de serviço irregulares e baixa
satisfação do cliente. Para tanto, o governo defende o
funcionamento da rede de lojas para aumentar a vantagem competitiva de cada marca e estabelecer um
alto padrão de gestão. Além disso, o capital financeiro
investido para esta nova operação de negócio está sendo feita de forma contínua, o que resultou até agora na
criação de centenas de cadeias de lojas, incluindo empresas bem conhecidas como Bosch, Michelin e Hella.
Aproveite este mercado em franca expansão!
Participe!
A AMR – 2017 já tem data para acontecer: de 30 de
março a 2 de abril.
A revista Mercado Automotivo estará lá também!
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Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
O licenciamento de autoveículos novos aos poucos vai se recuperando no País. Entre fevereiro e março, houve
alta de 22,5% na categoria. Entre os caminhões, categoria que apresentou números preocupantes nos últimos
levantamentos da Anfavea, houve aumento de 27,3% no período. É preciso considerar, entretanto, que os números ainda estão bem abaixo dos registrados no mês de março de 2015, o que indica que a recuperação está
se consolidando em novos patamares para o setor.
2016
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAR
A

FEV
B

JAN-MAR
C

MAR
D

JAN-MAR
E

A/B

A/D

C/E

153.246

125.072

408.496

196.864

559.934

22,5

-22,2

-27,0

Veículos leves

147.570

120.689

393.138

188.678

535.763

22,3

-21,8

-26,6

Automóveis

128.564

106.316

346.569

159.819

453.634

20,9

-19,6

-23,6

19.006

14.373

46.569

28.859

82.129

32,2

-34,1

-43,3

4.690

3.683

12.639

6.382

18.964

27,3

-26,5

-33,4

156

103

382

251

701

51,5

-37,8

-45,5

1.112

1.040

3.242

1.884

5.462

6,9

-41,0

-40,6

392

267

1.094

615

1.946

46,8

-36,3

-43,8

Semipesados

1.385

1.106

3.716

2.177

6.492

25,2

-36,4

-42,8

Pesados

1.645

1.167

4.205

1.455

4.363

41,0

13,1

-3,6

Ônibus

986

700

2.719

1.804

5.207

40,9

-45,3

-47,8

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

125,1

153,2

408,5
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
No tocante à produção de autoveículos montados no Brasil, a alta em relação a fevereiro foi ainda mais expressiva.
Os números gerais indicam aumento de 42,6%, mas quando se separam as categorias vê-se que a produção de
veículos leves teve acréscimo de 44,5% em relação ao mês anterior. Novamente, assim como no licenciamento,
os números na comparação com o mesmo período de 2015 são negativos.
2016
Unidades

2015

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAR
A

FEV
B

JAN-MAR
C

MAR
D

JAN-MAR
E

A/B

A/D

C/E

195.279

136.905

482.290

255.866

667.571

42,6

-23,7

-27,8

Veículos leves

187.964

130.102

462.838

245.706

636.572

44,5

-23,5

-27,3

Automóveis

161.666

112.862

403.562

204.626

536.329

43,2

-21,0

-24,8

26.298

17.240

59.276

41.080

100.243

52,5

-36,0

-40,9

5.661

5.294

15.113

7.374

23.313

6,9

-23,2

-35,2

271

115

540

85

305

135,7

218,8

77,0

1.220

1.289

3.652

2.019

5.723

-5,4

-39,6

-36,2

305

326

992

431

1.319

-6,4

-29,2

-24,8

Semipesados

1.824

1.872

4.996

2.801

9.386

-2,6

-34,9

-46,8

Pesados

2.041

1.692

4.933

2.038

6.580

20,6

0,1

-25,0

Ônibus (Chassis)

1.654

1.509

4.339

2.786

7.686

9,6

-40,6

-43,5

Rodoviário

660

317

1.128

752

1.582

108,2

-12,2

-28,7

Urbano

994

1.192

3.211

2.034

6.104

-16,6

-51,1

-47,4

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

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

150,1

136,9

195,3

482,3
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Artigo – Jerônimo Mendes

Onde estão as pessoas certas
para sua empresa?
Por Jerônimo Mendes

E

sse artigo faz uma referência
aos fatores determinantes da
boa gestão de recursos humanos que podem ser aplicados a qualquer negócio.
A resposta para essa pergunta vale
milhões de reais em resultados, entretanto, não é necessário desembolsar
a mesma quantia para encontrá-la.
Basta avaliar o ambiente e a forma da
gestão da sua empresa. O restante flui
de maneira natural.
São poucas as empresas que reconhecem a importância do capital
humano como fator preponderante
para o alcance dos resultados. Por alguma razão, as empresas estão sempre buscando novos talentos, high potential ou um salvador da pátria capaz
de “oxigenar” o marasmo em que se
veem mergulhadas.
Na prática, gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas ou gestão de capital humano são tentativas
infrutíferas de valorizar a importância
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e a criatividade dos profissionais,
mas, seja qual for o nome adotado,
isso não muda a realidade de muitas empresas.
Apesar de os gestores de RH
encamparem a difícil missão de recrutar os melhores talentos, muito
mais fora do que dentro das organizações, os atributos ainda são mais
valorizados do que a capacidade de
lidar com circunstâncias adversas.
Atributos como boa aparência,
experiência profissional, domínio
de dois ou três idiomas, moreno
alto, bonito e sensual, há muito
tempo deixaram de ser suficientes
para recrutar os melhores talentos
para as empresas.
De fato, não existe um modelo
ideal de contratação, mas é possível reduzir de maneira considerável
o índice de seleções equivocadas.
Por experiência, penso que as dinâmicas mais sofisticadas não conseguem neutralizar essa deficiência.
A contratação de profissionais
que se sobressaem durante o pro-

cesso de seleção e, depois de admitidos, não correspondem ao esperado
é muito comum, por várias razões,
aqui não exploradas. Algumas empresas demoram em corrigir essa falha.
Executivos são orgulhosos demais
para admitir o problema.
Na realidade, não é necessário
mais do que três a seis meses para
saber se o profissional vai ou não
abraçar a causa da empresa, portanto,
de que adianta prolongar o problema? Qual é a dificuldade de refazer o
processo e tentar novamente?
Onde está o problema, então?
Está na cultura da gestão de pessoas. Existem duas coisas que não nos
ensinaram desde a mais tenra infância: lidar com dinheiro e lidar com
pessoas, razão pela qual a situação
financeira da maioria é caótica e o
relacionamento nem se fale.
A falta de uma política voltada
para a gestão de pessoas, no sentido prático, é um dos principais fatores que contribuem para as seleções
equivocadas e o não aproveitamen-

Cinto de segurança salva vidas.

to dos talentos existentes dentro da
própria organização.
Dessa forma, uma política séria
de recursos humanos deve levar em
consideração todos os fatores a seguir relacionados. Desculpe a dureza
das palavras, mas, qualquer coisa fora
isso não traz resultados efetivos:
• Estrutura organizacional bem
definida.
• Matriz de responsabilidades
bem definida.
• Processo de seleção e admissão
criterioso.
• Programa de integração.
• Treinamento e desenvolvimento
constante.
• Plano de Cargos e Salários +
Benefícios compatíveis.
• Critérios de avaliação bem
definidos.
• Autonomia das lideranças em
todos os níveis.
Antes de responder a pergunta
que serve de título para este artigo, vale a pena refletir sobre outra
questão: por que algumas empresas
não encontram os profissionais que
tanto procuram? Alguns insights para
ajudá-lo na resposta:
• A política de recursos humanos
não existe; quando existe, há sempre um diretor ou gerente que se
acha no direito de abrir uma exceção e isso contamina o processo.
• Algumas empresas nem sabem o
que significa Política de RH; outras
acham isso uma grande bobagem.
• Os gestores encontram tempo
para tudo, menos para fazer gestão de pessoas.
• Existem empresas que simplesmente ignoram a gestão de
pessoas.
• Os líderes não são treinados para
avaliar pessoas.
• O processo de admissão não tem
consistência alguma.
• Os objetivos não estão claros e as
pessoas são “largadas” literalmente no seu local de trabalho.
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• Não existe programa de desen-

volvimento de talentos internos.

• O negócio está dando muito di-

nheiro e algum alienado acha
que isso pode dispensar a necessidade de treinamento, além
de tantos outros.
Agora sim, respondendo a questão do título, como encontrar as
pessoas certas para a sua empresa?
Primeira dica: elas não estão na concorrência. Segunda dica: elas estão
dentro da sua própria empresa.
Que tal adotar os seguintes
critérios?
1. Comece a envolver e a responsabilizar os gestores durante o
processo de seleção, interna ou
externa, e de avaliação até que o
profissional se estabilize.
2. Indicação vale, mas, independentemente disso, torne o processo mais transparente e profissional possível. Se indicação
fosse suficiente, o serviço público seria uma beleza.
3. Adote processos de avaliação
que levem em conta tanto os fatores comportamentais quanto
os resultados; as pessoas precisam saber o que vão fazer, como
devem fazer e o que vai acontecer se não fizerem; não precisa
xingar nem reclamar nem falar
mal do profissional no corredor, basta ser claro em relação
ao desempenho.
4. Nenhuma empresa acerta todos
os processos de admissão. Se,
apesar de ter tomado todos os
cuidados e de ter feito as avaliações etc., o profissional não
corresponder às expectativas,
corrija o processo rapidamente
e parta em busca de nova opção.
5. Dê oportunidades para as pessoas da sua própria empresa;
muitos talentos estão deslocados da sua vocação natural e, ao
promover a seleção interna, você
concede a si mesmo o direito de
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corrigir algumas deficiências do
processo original de admissão.
6. Deixe de se iludir e carregar as
pessoas nas costas. Em todas as
empresas, existem poucas pessoas comprometidas. A maioria
não está nem aí para o negócio e
uma boa parte não vê a hora de
a aposentadoria chegar. Como líder, gerente, empreendedor ou
empresário, você tem o direito
de tentar novamente.
Contratar e reter talentos (modismo puro) exige cultura voltada
para a gestão de pessoas e comprometimento efetivo das lideranças
como o monitoramento dos resultados de todos os profissionais a serviço da empresa, periodicamente,
e não apenas uma vez a cada cinco
anos, quando se faz.
Por fim, lembre-se, nenhum profissional vindo de fora conseguirá
suprir a deficiência gerada pela
falta de processos, de políticas, de
normas e procedimentos instituídos
para todas as áreas e para todos os
níveis hierárquicos da empresa.
Pense nisso, empreenda e seja
feliz!

J arbas Á vila

AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES
– ARGENTINA
AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES
agora tem conta no Facebook para
estar mais conectada com os expositores e
visitantes da próxima feira, que acontecerá de
9 a 12 de novembro de 2016 no parque de
exposições La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires, Argentina.
Atenta à evolução que as redes sociais
vêm experimentando nestes últimos anos,
os organizadores da mostra decidiram lançar a sua nova estratégia de comunicação
para gerar mais de 20 canais de comunicação e contato com seus clientes, expositores
e visitantes.
O aumento do uso de redes sociais há
muito tempo deixou de ser um canal de comunicação apenas de usuários domésticos
para tornar-se também um dos canais mais
procurados pelas empresas, e é por isso que
agora plataformas como Facebook, Twitter,
YouTube e Instagram se tornaram ferramentas indispensáveis para a comunicação corporativa instantânea e direta.
Assim sendo, a Automechanika Buenos
Aires, uma das principais exposições internacionais da Argentina em serviços para a
indústria automotriz, dirigida a visitantes
profissionais da América do Sul, agora, além
do Twitter, também está no Facebook, uma
das redes mais utilizadas em toda a região.
Ambas as contas, no Facebook:
AutomechanikaBuenosAires e no Twitter:
@AutomechanikaBA, foram criadas com o objetivo de gerar
novos contatos com empresas e profissionais do setor, fortalecer os laços existentes, compartilhar notícias e informações. Os fãs podem acessar diferentes tipos de conteúdos
multimídia, entrevistas, fotos, vídeos, e receber um serviço
personalizado, concreto e tratamento imediato.
A próxima edição da exposição ocupará uma área de
30.000 m2, onde cerca de 350 expositores nacionais e internacionais apresentarão seus avanços tecnológicos.

w w w. re v i s t a m e rc a d o a u to m o t i vo. c o m . b r

Divulgação

Flash

Divulgação

A

Os interessados em saber mais sobre a Automechanika
Buenos Aires podem acompanhar o evento por meio
do Twitter: @AutomechanikaBA ou do Facebook:
AutomechanikaBuenosAires ou pelo e-mail: www.automechanika.com.ar.
O evento é exclusivo para profissionais e empresários.
Não será permitido o ingresso de pessoas menores de 16
anos, mesmo quando acompanhadas por adulto.
A revista Mercado Automotivo estará presente.
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DELPHI AMPLIA PORTFÓLIO PARA O MERCADO DE
REPOSIÇÃO
o final de março, a Delphi apresentou aos clientes do
mercado do setor de reposição um novo produto. Trata-se de uma bobina de ignição que oferece cobertura para
mais de 290 mil veículos. O item possui aplicação especificamente para os veículos up!, Fox BlueMotion, Golf e Audi A3,
de forma a garantir o bom funcionamento da peça e mais
segurança ao motorista.
O código do produto é GN10631. Com o lançamento,
a Delphi amplia consideravelmente seu leque de opções,
especialmente no que diz respeito à quantidade de veículos

atendidos pelo item. Para mais informações, acesse o portal
oficial da Delphi na internet: www.delphi.com.br.

FREUDENBERG-CORTECO LANÇA LINHA DE KITS
DE CUBOS DE RODA TRASEIROS
Freudenberg-Corteco, divisão de reposição automotiva
da Freudenberg-NOK Sealing Technologies, anunciou a
chegada ao mercado brasileiro de uma nova linha de três kits
de cubos de roda traseiros, que incluem rolamentos cônicos,
retentores, cupilhas e graxas. Os itens são destinados a aplicações da Volkswagen, Ford e General Motors, entre outras.
De acordo com a Freudenberg-NOK, os kits trazem tecnologia que garante maior durabilidade e mais segurança
para os motoristas, além de serem certificados com a ISO /
TS 16949 de sistemas de qualidade. Segundo Plínio Fazol,

gerente de Marketing da Freudenberg-Corteco, “trata-se de
uma demanda tanto de mercado como de mecânicos, pois
o kit para o Gol, por exemplo, é o mais requisitado pelos
aplicadores. A nossa recomendação, inclusive, é que a troca
seja feita somente em locais especializados”, comenta.

JOSÉ LUIZ GANDINI TOMA POSSE NA ABEIFA
o início de abril, o empresário José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors, tomou posse da presidência da
Abeifa (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Automotores). O evento de posse
ocorreu em São Paulo e o executivo inicia agora seu quinto
mandato para o biênio que vai de março de 2016 a março de
2018. Em seu discurso, Gandini afirmou que a gestão seguirá
a mesma linha de atuação da diretoria anterior.
“A [linha] de fortalecimento do mercado interno e de
auxílio implacável à atualização da indústria local é no sentido de tornar o País um verdadeiro polo produtivo também
de exportação”, afirmou. Ainda de acordo com Gandini, o
Brasil precisa reforçar a implantação dos veículos movidos a
energia alternativa, como os híbridos e elétricos. “A fabricação
local, por ser inicialmente de baixo volume e de alto custo de

desenvolvimento, é praticamente impossível. Sugerimos que
seja revista a carga tributária para este tipo de produto. Com
isso, novos empregos e um novo complexo de distribuição
serão criados”, completou.
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BOSCH CELEBRA 40 ANOS DA SONDA LAMBDA
Bosch comemora o fato de ter sido pioneira no desenvolvimento da sonda lambda, também conhecida como
sensor de oxigênio, um componente veicular que completa
40 anos em 2016. “Esta invenção teve papel primordial na
indústria automotiva no desenvolvimento de carros mais
limpos e eficientes”, destaca a empresa. Para celebrar o marco,
a meta da empresa neste ano é atingir mais de 1 bilhão de
sondas produzidas em suas plantas.
A sonda lambda começou a ser produzida em série pela
Bosch em 1976 e passou a ser um dos sensores mais importantes do sistema de injeção dos veículos, pois é o único
capaz de reconhecer a composição da mistura ar e combustível – gasolina, álcool ou diesel – para controlar a quantidade

injetada e garantir uma composição otimizada da mistura.
De acordo com a empresa, testes comprovam que uma sonda em bom estado de conservação economiza até 15% no
consumo de combustível, melhora o desempenho do motor,
além de colaborar com a preservação ambiental, pois atua
junto com o catalisador para a emissão de níveis mais baixos
de poluentes na atmosfera. A Bosch fabrica atualmente 50
milhões de sondas lambdas por ano, direcionadas aos mercados original e de reposição.

MANN-FILTER LANÇA NOVO CATÁLOGO ON-LINE
MANN-FILTER anunciou o lançamento de seu novo catálogo on-line com inovações para o público. A página foi
reformulada para ter uma interface mais moderna e intuitiva
para o usuário, tornando mais fácil a busca por produtos e
especificações. A empresa, que atua na fabricação de sistemas de filtragem, explica que os internautas podem acessar
o portfólio em dispositivos variados, de computadores a tablets e smartphones.
As funções de pesquisa estão disponíveis na página inicial e os usuários podem filtrar suas buscas pelo nome ou
marca do veículo, código original, dimensões ou aplicações
dos produtos MANN-FILTER. Além disso, o internauta pode

utilizar listas de favoritos, exibição dos produtos com visão
360º e sugestões de pesquisa automática, que oferecem mais
agilidade na busca de algum item. O novo catálogo pode ser
acessado pelo site da MANN-FILTER, www.mann-filter.com.br.

ABRACICLO PREVÊ RETRAÇÃO PARA O SEGMENTO
DE MOTOCICLETAS
egundo levantamento divulgado pela Abraciclo
(Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), neste primeiro trimestre foram fabricadas 227.426 motos, o que representa uma redução de 36,9% na comparação com o mesmo
período de 2015. Já o acumulado das vendas no atacado –
das montadoras para suas concessionárias – registrou queda
de 37,4% no período.
Ainda de acordo com a associação, em março saíram das
linhas de produção 80.410 veículos, ante 71.095 unidades em
fevereiro e 127.301 unidades no mesmo mês de 2015. No
que diz respeito às exportações, o acumulado do primeiro
trimestre alcançou alta de 116,5%, com 13.749 unidades exportadas. A Abraciclo informou ainda que foram emplacadas

239.923 motocicletas de janeiro a março, 26,6% a menos que
o apresentado no mesmo período do ano anterior.
“Assim como outros setores da economia, que registram
resultados negativos no período, o segmento de motocicletas também se enquadra no contexto atual da crise político-econômica. Diante deste cenário, a projeção de produção
e vendas para o fechamento de 2016 é de retração de 9,7%
e 10,1%, respectivamente”, afirmou Marcos Fermanian, presidente da entidade.
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no financeiro ao associado,
valor que será creditado ao
Conarem para amortização
da mensalidade da entidade, pois a máquina e os serviços serão gratuitos.
A entidade também
busca soluções para tornar as retíficas mais competitivas, principalmente
perante os motores remanufaturados de fábrica. “As
peças aplicadas têm grande representatividade na
formação dos custos e a importação pode ser uma saída
barateando o valor destes motores”, enfatiza Laguna. Já há
uma proposta amadurecida para a importação de peças de
fabricantes de alta qualidade, já certificados pelo Inmetro,
informa a entidade.

NOVA FÁBRICA DA TMD FRICTION JÁ ESTÁ
50% CONCLUÍDA
nova fábrica da TMD Friction, localizada em Salto,
interior de São Paulo, tem inauguração prevista
para o primeiro semestre de 2017. Do lançamento da
pedra fundamental, em maio de 2015, até agora, cerca
de 50% das obras já foram concluídas, inclusive a do
prédio principal. A TMD Friction, fabricante de pastilhas
e lonas de freio com a marca Cobreq e parte do grupo japonês Nisshinbo, está aplicando R$ 142 milhões
nesta planta (maior investimento do grupo em outro
continente).
A necessidade de expansão fez com que a marca tivesse
de trocar seus atuais 82.000 m² de área total (zona urbana)
e 18.000 m² de área construída em Indaiatuba, por, respectivamente, 100.000 m² e 32.000 m² em construção, além da
possibilidade de crescer por se tratar de um distrito industrial.
O projeto da nova fábrica é administrado por um grupo liderado por Edilson Jaquetto, diretor-geral de Negócios OE
da TMD. “Estamos com cerca de 50% concluídos e toda a
estrutura de concreto pré-fabricado do prédio principal já
está finalizada”, informa Jaquetto.

“No momento são executadas as instalações de infraestrutura (elétrica, água, ar comprimido, gás, proteção contra
incêndio e outras). Paralelamente iniciamos a construção
dos prédios sociais, como restaurante, ambulatório médico
e áreas de suporte que deverão estar concluídas até julho de
2016. Até janeiro 2017 a obra civil estará totalmente finalizada
e algumas áreas produtivas estarão em total operação na
cidade de Salto. A transferência total de Indaiatuba para Salto
deverá ocorrer até julho de 2017, restando em Indaiatuba
somente o estoque de produto acabado, o que se realizará em janeiro de 2018 seguindo a mudança do ano fiscal”,
completa o executivo.

O

A

48

Divulgação

CONAREM AMPLIA PARCERIAS COM FABRICANTES
DE PEÇAS PARA MOTORES E SERVIÇOS DE CRÉDITO
Conarem (Conselho Nacional de Retíficas de Motores)
anunciou novas parcerias com fabricantes de peças
para motores. O objetivo é ampliar os serviços oferecidos às
retíficas, agregando valor e diferencial ao negócio da Rede
de Retíficas Conarem. Uma das parcerias mais recentes, com
empresas de cartões de crédito, oferece a oportunidade de
vender com prazos longos e antecipar o recebimento das
vendas financiadas. “A entidade traz aos associados um benefício de real valor, que contribuirá não só para a capitalização
da retífica, alongamento do prazo concedido para os clientes,
mas também ajudará a eliminar a inadimplência”, ressalta
José Arnaldo Laguna, presidente do Conarem.
Dessa forma, o serviço permitirá o recebimento integral
até dois dias após a emissão do débito no cartão de crédito. A taxa é a melhor do mercado e será incluída na venda,
portanto não onerará o associado. De acordo com o volume
de transações, a administradora do cartão gerará um retor-

Douglas Intrabartolo
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SCHAEFFLER REALIZA 6º SUPPLIER DAY
Schaeffler Brasil, que reúne as marcas INA, FAG e LuK,
realizou no último dia 6 de abril o 6º Encontro de
Fornecedores, Supplier Day, que reuniu cerca de 75 fornecedores diretos no Parque Tecnológico em Sorocaba (SP). O
objetivo do evento é incentivar os fornecedores de materiais
produtivos e de insumos estratégicos a promover a melhoria
da qualidade e de entrega no prazo, reforçando a importância do Zero Defeito.
Durante o Supplier Day, foram apresentadas a posição
da Schaeffler no atual cenário no Brasil e no mundo, bem
como as perspectivas do mercado nos vários segmentos de
atuação. “Esse encontro possibilita maior interação entre fornecedores e nós como clientes, reforçamos quais são nossas
necessidades para garantir a melhoria contínua em nossos
produtos e processos”, afirma Italo Daniel Filho, gerente de
Compras.
Em 2015, 22 fornecedores da Schaeffler atingiram a marca
de Zero Reclamação e, durante o evento, cinco deles foram

reconhecidos e homenageados por sua performance em
logística e comercial no ano passado. Participaram do evento
o gerente de Compras, Italo Daniel Filho, o vice-presidente
sênior de Operações, Marcos Antonio Zavanella, o vice-presidente sênior de Tecnologia de Manufatura, Waldemar Ceglio,
o diretor executivo de Sistemas de Transmissão, Cláudio
Castro, o diretor executivo de Qualidade Assegurada, Flávio
Mateus, e o gerente de Supply Chain, André Gonzales.

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET APOSTA
EM EXPORTAÇÃO E PROJETA CRESCIMENTO
DE 40% EM 2016
Magneti Marelli Aftermarket, divisão de negócios focada
no mercado de reposição de autopeças, comemora seu
bom desempenho no exterior. Com a situação do câmbio
favorável, a empresa aumentou em 70% suas exportações
em 2015 e projeta um crescimento adicional de 40% em
2016 em relação ao ano anterior, o que equivale a mais do
que dobrar o faturamento em dois anos.
A principal linha de produtos na exportação, com dois mil
códigos disponíveis para diversas aplicações, é a de amortecedores Cofap, comercializados em mais de 40 países. Outros
componentes que completam a gama de exportação são
injeção e ignição eletrônicas, radiadores, molas pneumáticas,
entre outros. Um forte programa de desenvolvimento de
produtos está em andamento para tornar o portfólio da empresa ainda mais atrativo. O objetivo da divisão Aftermarket
é comercializar cerca de um milhão de amortecedores, que
representam 70% do total de produtos exportados.
Atualmente, 90% das vendas externas têm como destino
a América Latina, principalmente Argentina, Chile e México.

Porém, diante da desvalorização do real, a Magneti Marelli
Cofap Autopeças focalizará a recuperação de mercados importantes como América do Norte, Europa e Ásia. A intenção,
segundo a sistemista, é retomar e ampliar as vendas para
países que passaram a comprar de outros mercados quando
a taxa de câmbio era menos favorável.
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