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Gestão interina de
Temer terá de lidar com
desafios na economia

Desafios do negócio próprio

da Dayco América do Sul, fala sobre os impactos do
momento brasileiro nos negócios do Grupo
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As dificuldades são enormes, mas o
brasileiro segue apostando no esforço
próprio para derrotar a crise
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O

Brasil vive um momento muito delicado com a mais
grave crise de nossa história por sua combinação de
calamidade econômica, descrédito político e quebra
dos mínimos padrões éticos.

Divulgação

RECOMEÇO DIFÍCIL,
MAS POSSÍVEL
Em menos de 30 anos dois presidentes da República já sofreram
processo de impeachment, instrumento este válido para situações específicas, e comparar o procedimento de impeachment a
um golpe é uma bravata, pois é um procedimento constitucional
por decisão do Supremo Tribunal Federal, que está seguindo
rigorosamente a Lei Federal nº 1.079/50.

Há muita insatisfação com o governo do PT, mas também há
resistência ao nome de Michel Temer, tanto no meio político
Renato Giannini, presidente da
como na opinião pública, mas é a saída que temos e espero
Andap – Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças
que ele aja com rigor e justiça colocando-se à altura das tarefas
difíceis e muitas vezes impopulares que terá que empreender no
curso de seu mandato de transição, atuando com determinação para tirar o País do imobilismo
e da desesperança.
O importante é que estamos diante de um momento histórico de combate à corrupção e muitos comparam este processo com o que ocorreu na Itália durante a Operação Mãos Limpas,
e me pergunto como será o Brasil no futuro depois de passarmos estes momentos difíceis?
Portanto, é preciso ter esperança e acreditar que a fase mais complicada de indefinição ficou
para trás; o recomeço é difícil e gera muitas incertezas, mas ainda assim é uma mudança que
se fazia necessária.
Enquanto isso, o mercado está em compasso de espera. Nesta edição, a matéria de capa
aborda as inúmeras dificuldades de empreendedores brasileiros ingressar em atividades no
Brasil. É comum ouvir de empresários que não sabem como o brasileiro consegue lidar com
tanto imposto e burocracia.
O experiente executivo Silvio Almeida, diretor Comercial da Dayco América do Sul, destaca, em
entrevista, as ações da empresa e também fala de expectativas sobre o mercado de reposição.
Outra matéria interessante é a trajetória de sucesso da Continental, que completa 145 anos,
quase um século e meio evoluindo junto com a indústria automobilística. Um marco no setor
automotivo.
Aproveitando esta história entusiasta, vamos acreditar na retomada da economia e que a situação melhore daqui para frente!

Boa leitura!
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Divulgação / Elvis P. Santos

Entrevista

Monitoramento constante
Em entrevista à revista Mercado Automotivo, Silvio Ricardo Alencar de
Almeida, diretor Comercial da Dayco América do Sul, avalia que, diante
da crise econômica e política que o Brasil enfrenta, as empresas devem
acompanhar seus resultados e sua atuação no “dia a dia, detalhe a
detalhe”. O executivo falou ainda sobre o impacto gerado pelo chamado
“Custo Brasil” aos negócios do Grupo neste momento. Atualmente, a
Dayco trabalha na pesquisa, no desenho, fabrico e na distribuição
de produtos para motores, sistemas de transmissão e serviços para
automóveis, caminhões, construção, agricultura e indústria. Confira a
entrevista a seguir:
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Revista Mercado Automotivo –
Diante do momento que o País
atravessa, o senhor considera que
as empresas do setor de reposição automotiva devem priorizar
o mercado interno ou voltar-se
às exportações?
Silvio Ricardo Alencar de Almeida –
A atuação das empresas no comércio exterior é um processo que leva
algum tempo para se firmar. Entre
iniciar a prospecção e levantar as
necessidades e oportunidades de
cada mercado, bem como a concorrência local, a estratégia a ser adotada até a conquista de clientes e
o fornecimento efetivo, não se faz
na velocidade em que às vezes o
câmbio se torna atrativo. Portanto,
deve ser um processo estratégico
da empresa.
No caso de a empresa já atuar
no comércio exterior, sem dúvida
que com o câmbio favorável permite maior agressividade, mas,
levando-se em conta que, se a
situação mudar novamente, não
poderá oscilar o nível de oferta de
preços como às vezes ocorre no
Brasil. Os mercados importadores,
por necessidade e tradição, têm expertise e recebem ofertas de todos
os continentes.
Para o mercado interno brasileiro as empresas devem procurar
se manter competitivas, mas com
políticas comerciais e preços que
possam ser sustentados e deem
tranquilidade a seus distribuidores para a manutenção saudável de
competição e nível de estoques.
Qual é o impacto da concorrência
chinesa no mercado automotivo
brasileiro? Em sua opinião, os chineses ainda assustam?

Atualmente está menor. Nos últimos tempos, diversos fatores modificaram a situação no mercado:
a normatização pela ABNT de diversos produtos, evitando a concorrência de preço baixo por não
atendimento das especificações
corretas, a garantia e melhoria de
assistência técnica das empresas
locais, o nível de exigência de qualidade pelo aplicador e a variação
de quase 60% no câmbio.
Podemos também citar que o
fato de fechar câmbio a vista, para
uma carga de três meses ou mais
para estoque, no momento em que
estávamos não era algo tranquilo.
O senhor considera que o brasileiro atualmente é consciente em
relação à origem dos produtos
que compra? Ele se preocupa em
saber se o produto é original, se
tem garantia?
Este comportamento tem crescido
na medida em que ele recebe a
informação que a funcionalidade
perfeita dos produtos exige certas
especificações técnicas, materiais
de primeira linha e testes rigorosos.
Quando o aplicador procura a
garantia e assistência técnica e é
bem atendido, participa de palestras técnicas, este grau de consciência aumenta.
Atualmente, na Dayco e Nytron
temos 12 Promotores Técnicos em
campo em todo o território nacional, residentes nas regiões em que
atuam, e mais quatro internos, além
do serviço 0800 que orienta cerca
de 100 pessoas por dia nas mais
diferentes dúvidas sobre produtos
e aplicações.

Alguns analistas apontavam no início do ano que o setor de reposição
terá um cenário mais positivo em
2016, pois os consumidores estão
optando por reformar seus veículos ao invés de trocá-los. O senhor
concorda com essa análise?
Concordo, porém as dúvidas que
permaneciam sobre a condução
e definições na política econômica preocupavam a visão de
futuro. Entendo que com os rumos a serem tomados pela nova
equipe do governo teremos uma
projeção melhor.
Qual é a expectativa da Dayco para
o Brasil nos próximos dois anos? É
possível ser otimista?
A Dayco está investindo em melhorias dos processos produtivos,
logística e em pessoas. Prova visível deste otimismo foi a formação
da nova estrutura comercial com a
contratação de mais de 20 pessoas
em campo para dar assistência aos
nossos parceiros comerciais, e também na estrutura interna.
O Brasil é uma das maiores nações do mundo, com potenciais
enormes a serem desenvolvidos,
e nosso grupo tem visão de futuro.
Temos 111 anos de atividade, estamos com 50 unidades em mais de
20 países nos quatro continentes.
O Brasil tem convivido no último
ano com uma grave crise política.
Até que ponto isso interfere nos
negócios de forma geral?
Nestas situações o planejamento tem que ser acompanhado dia
a dia, detalhe a detalhe. Tudo é
importante. Faz-se mister conhecer profundamente seu negócio e
o que está acontecendo na ponta,
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Entrevista

R edação

para então ajustar sua organização.
Este é o segredo e o que fará toda
a diferença para atravessar a crise.
O chamado “custo Brasil” ainda é
um entrave para as empresas internacionais que buscam atuar por
aqui? Como superá-lo?
Acredito que o Custo Brasil é
um entrave para todas as empresas, incluindo as nacionais. Neste
caso temos que superar com atendimento e serviços melhores, além
da qualidade e uma oferta de linha
de produtos completa. A Dayco e
Nytron atendem 98% do range mundial de veículos em seu portfólio.
Entre 2015 e 2016 já lançamos
43 produtos sem contar a nova

linha de 17 kits com bomba d’água
lançadas neste mês.
Gostaria que falasse sobre o Dayco
Garagem. Como funciona e quais
são os objetivos da marca com
esta ferramenta?
O Dayco Garagem é um portal de
informações criado especialmente
para profissionais do setor terem
acesso a um vasto conteúdo técnico
e de grande utilidade.
A partir de um cadastro simples,
é possível consultar aplicações, informações de instalação, desenhos
de correias, entre outros. Essa é
mais uma ferramenta elaborada
pela empresa para enriquecer com
conteúdo de qualidade os profissionais que utilizam a nossa marca.

A Dayco também trabalha com
produtos para caminhões e ônibus, certo? Esses segmentos tiveram números negativos nos
últimos anos, mas parecem apresentar uma leve recuperação neste ano. A Dayco tem sentido também esse movimento ou ainda
não é possível dizer que já exista
uma recuperação?
A Dayco é líder na linha pesada
tanto nos Estados Unidos como
na Europa, inclusive na linha original, e aqui no Brasil até alguns
anos atrás a oferta de produtos
era menor. Com os recentes lançamentos a partir de 2015, deveremos
crescer neste segmento pesado,
a despeito do nível de atividade
econômica do setor.

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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Em Destaque

Crescimento responsável
Continental chega aos 145 anos e aposta em mobilidade sustentável

E

m 2016, a Continental chega aos 145 anos de história. Com atuação global, a
companhia tem mais de 190 sedes
distribuídas em 45 países. Em assembleia-geral realizada recentemente, a empresa debateu temas
ligados à mobilidade sustentável
a partir de um entendimento de
que a própria ação de mover-se
passa por importantes mudanças
neste momento.
“A mobilidade está sendo reinventada neste momento”, afirmou,
na ocasião, o CEO da Continental,
Elmar Degenhart. “Ela será mais segura, ainda mais limpa e, acima de
tudo, interligada e acessível para
todos. Para isso, são necessários
conceitos de mobilidade mais inteligentes e sustentáveis. Três tarefas são especialmente importantes
para o nosso negócio: ar limpo e
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menos emissões, mais segurança
e zero acidentes no trânsito, bem
como mobilidade interligada e
novos serviços. A Continental vem
contribuindo de maneira decisiva
para esses três campos. Pois, juntamente com nossa indústria, tem
uma responsabilidade muito grande”, completou.
Para chegar a este marco em
sua história, o CEO destaca que a
empresa tem promovido uma rápida elaboração de novos produtos, sistemas, funções e serviços.
Para ele, trata-se do ponto forte da
Continental, gerando contribuições
importantes para o bem-estar e a
prosperidade social.
A história da empresa remete
a 1871, quando foi fundada como
sociedade anônima por nove banqueiros e industriais de Hanôver,
na Alemanha. Desde seu início, a

Continental marca presença na bolsa de valores alemã. No entanto, naquela época não havia ainda o movimento de oferta pública inicial (IPO)
tal qual conhecemos hoje. Assim, as
ações foram primeiramente partilhadas entre os nove fundadores e, aos
poucos, lançadas no mercado.
O cavalo, que até hoje se destaca no logo da empresa, surgiu como
marca da Continental já em 1882. Nas
décadas seguintes, a companhia reforçou sua atuação na Alemanha, mas
foi nos anos de 1920 que foi anunciada a fusão com outras empresas
da indústria alemã de borracha para
formar a Continental Gummi-Werke
AG. Com isso, foi possível aumentar, inclusive, a cota de exportação
do grupo.
Com pouco mais de um século
de existência, a fabricante alemã de
pneus focou sua atuação para tornar-

-se fornecedora internacional de
autopeças. Desde então, em 1979,
a Continental fortaleceu sua imagem de empresa global, com atuação nos mais diversos mercados.
De lá para cá, o grupo cresceu e
consequentemente ampliou consideravelmente o número de colaboradores pelo mundo. Entre 1990 e
2010, por exemplo, a quantidade
de funcionários praticamente triplicou, passando de 51 mil para 150
mil. Destes, cerca de dois terços
atuam foram da Alemanha.
Diante de uma história tão rica
e com atuação nos principais mercados mundiais, a Continental tem
se concentrado em questões sustentáveis. Afinal, diante de uma
concorrência tão forte, as empresas que acabam se destacando no
mercado internacional são aquelas
que pensam “fora da caixa”, ou seja,
voltam-se para aspectos que não
necessariamente estão ligados à
sua produção.
Dessa forma, na assembleia realizada neste ano, os acionistas voltaram-se ao recente acordo climático global, amplamente discutido
na 21ª Conferência do Clima (COP
21), que aconteceu em dezembro
de 2015, em Paris (França). Para
Degenhart, a luta contra as emissões de gases nocivos entrou numa
fase crucial. “O dióxido de carbono é responsável em grande parte
pelo aquecimento global. Mais de
um bilhão de veículos produzem
cerca de um quinto do dióxido de
carbono emitido. Portanto, e com
razão, as diretrizes políticas para
a proteção climática vêm se tornando cada vez mais restritivas na
Europa, nos EUA, na China e no
Japão”, afirmou.
“Os especialistas da Conferência
Mundial sobre as Alterações
Climáticas em Paris acreditam que
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Elmar Degenhart, CEO da Continental, destacou que a empresa tem promovido uma rápida
elaboração de novos produtos, sistemas, funções e serviços.

haverá um aumento do nível do
mar devido ao aquecimento global
crescente. No pior caso, o número
de refugiados vítimas das alterações climáticas pode chegar a 500
milhões de pessoas. Se esta previsão ocorrer, paira sobre nós um
caos global”, advertiu o executivo,
que falou ainda sobre a importância dos motores de baixa emissão:
“O motor de combustão ainda será
o tipo de propulsão mais importante dos veículos durante a década
de 2020”, completou.
A Continental relata que tem
trabalhado no desenvolvimento de
motores de baixo consumo e baixa
emissões. Para isso, tem utilizado
tecnologias ligadas à injeção direta,
turbocompressor, pós-tratamento
de emissões, estruturas leves, eletrificação da propulsão, informação de condução e interligação de
veículos. “As tecnologias de hoje
em dia diminuem o consumo de
combustível em aproximadamente
20%”, disse Degenhart.
No evento da Continental, o
executivo falou também sobre a
possibilidade dos veículos elétri-

cos. Segundo informações da própria empresa, a mobilidade elétrica livre de emissões não deverá
estar tecnologicamente madura
para chegar ao mercado antes de
2025. Até lá, indica a Continental,
será necessária uma solução transitória do motor de combustão
para a propulsão elétrica: o “híbrido popular”.
“Nós combinamos o motor a gasolina ou a diesel com um pequeno
motor elétrico. Isto alivia o uso do
motor de combustão, dependendo
da situação de condução. Para isso,
a rede de bordo opera com uma
tensão mais elevada de 48 volts.
O híbrido popular pode ser aplicado em quase todas as classes de
veículos e a partir deste ano será
fabricado em série na Europa e em
breve na Ásia e nos EUA”, revelou
Degenhart. Assim, a Continental
fortalece sua imagem também
como empresa global de pesquisa
e inovação. Levando-se em consideração a história da companhia,
é de esperar que tenhamos novidades quando a empresa chegar
aos 150 anos.
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Carlos Júlio

S

em dúvida, a crise econômica e política tem feito muito mal ao nosso país. O executivo está
travado e boa parte do legislativo ocupa-se de
questões estranhas aos interesses do povo brasileiro.
Se assim é, falta confiança, os investidores se retraem, o mercado se assusta e os negócios seguem
em marcha lenta. Há, no entanto, quem se esqueça
de que as empresas têm uma dinâmica própria, que
se mantém mesmo nessas situações.
Lembra do José, aquele do setor de expedição?
Continua precisando daquele curso básico de inglês.
A Maria, do atendimento? Deve ser recapacitada. A
máquina B3, do setor de embalagens? Ainda espera
ser regulada.
Gerir, de fato, é gerir a mudança. É importante
saber que não podemos interferir em determinados
processos da mudança, ou podemos interferir de
maneira moderada.
No caso das questões internas da organização, porém, podemos e devemos. Por vezes, as pausas geradas pelas crises são até mesmo oportunidades para
calibrarmos a operação e afiarmos nossos machados.
Há sete frentes de ação na qual podemos nos concentrar nestes momentos:
1. Estudar os nossos clientes consolidados, ver de
onde eles vieram e para onde estão indo;
2. Compreender os clientes que queríamos conosco,
mas que estão com os concorrentes;
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3. Realizar as pequenas coisas de baixo custo, como
reparar a letra “r” torta na fachada da empresa
desde outubro;
4. Realizar um inventário crítico dos itens de competitividade (custos, qualidade, rapidez e diferencial);
5. Olhar para fora da empresa e verificar que novas
tecnologias estão disponíveis;
6. Pensar em como a empresa pode estabelecer novos padrões de velocidade estratégica;
7. Ouvir os colaboradores de todas as escalas, estabelecer novos padrões de relacionamento e sincronizar as ações do time.
Muitas dessas atividades não têm custo elevado.
Precisam apenas de ânimo, vontade e disciplina. Faça!
Para sair na frente quando a crise passar.
Afinal, a teoria, na prática, funciona!
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Grandes desafios
Michel Temer assume interinamente a Presidência e deverá
enfrentar diversos desafios na economia

U

ma das mudanças mais anunciadas de 2016
finalmente aconteceu nos primeiros dias de
maio. Após votação na Câmara dos Deputados
e no Senado, a presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada do cargo no processo de impeachment que paralisou o País nos últimos meses. A partir de agora, quem
assume o desafio de tentar recolocar o Brasil nos eixos
é o presidente interino Michel Temer (PMDB). O único
consenso em um Brasil extremamente dividido é de
que o trabalho não será fácil.
Em reportagem publicada na Agência Brasil, a jornalista Giselle Garcia exemplificou o tamanho dos problemas que Temer terá de enfrentar nos próximos meses.
Dilma Rousseff ficará afastada por, no mínimo, 180 dias.
O cenário herdado pelo presidente interino é extremamente diferente daquele visto em 2007, quando o
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Brasil anunciou a descoberta das reservas do pré-sal. À
época, a confiança de que o País finalmente decolaria
rumo ao “primeiro escalão” internacional era grande.
No mesmo ano, o PIB crescera 6,1% e a inflação, um mal
que sempre assombrou os brasileiros, havia recuado
para 3,6%, o índice mais baixo desde 1998. A economia
crescia, o consumo impulsionava diversos setores, a
democracia mostrava-se pujante e o Brasil enxergou
anos de ouro pela frente.
A alegria, no entanto, durou pouco. Menos de uma
década mais tarde, o Brasil parece ter sido golpeado
em todas as frentes. Em 2015, o Produto Interno Bruto
(PIB) foi negativo em 3,8%, a pior retração em 25 anos.
A inflação também voltou a assombrar e o desemprego,
que em 2007 sequer preocupava os brasileiros, passou

Fotolia.com
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dos dois dígitos e agora já são mais de 10,4 milhões
de desempregados.
Em entrevista à Agência Brasil, o fundador da
consultoria para mercados emergentes EM+BRACE,
Roberto Abad, avalia que o novo governo terá de começar tudo de novo, além de provar ao mercado que
as políticas econômicas propostas são sólidas. Isso,
segundo Abad, levará certo tempo.
“Foram anos para que o Brasil recebesse grau de
investimento das agências de classificação de risco
para que o mercado acreditasse que o milagre estava
acontecendo”, avalia Abad, em referência ao recente rebaixamento das notas do País pelas três principais agências internacionais (Standard and Poor’s,
Moody’s e Fitch).
Giselle Garcia aborda o plano Ponte para o Futuro,
uma plataforma econômica apresentada por Michel
Temer em outubro, quando ainda era vice-presidente.
As medidas foram bem recebidas pelos mercados financeiros, mas recebeu críticas de sindicalistas. “Estão
previstas reformas, como a previdenciária e trabalhista, e mudanças na Constituição para permitir um corte
profundo nos gastos do governo. O documento prevê
ainda maior abertura ao capital estrangeiro. O objetivo é criar condições para que o Brasil alcance um
desenvolvimento sustentado de 3,5% a 4% ao ano na
próxima década, meta desafiadora para uma economia
que deve sofrer contração de 3,8% este ano”, explica
a jornalista.
Há quem avalie também que a reação das ruas às
medidas deverá ser determinante à implementação
do pacote de mudanças. “Vai haver uma boa vontade
inicial, uma fase de lua de mel. Mas do ponto de vista
das ruas, Temer não representa grande mudança. Não
sabemos se as manifestações vão parar”, afirma o cien-

tista político Anthony Pereira, diretor do King’s Brazil
Institute, em Londres.
Diante das pressões e das incertezas em relação aos próximos meses, analistas consultados pela
Agência Brasil apresentam dúvidas em relação à efetividade da recuperação. “Vejo uma recuperação lenta
pois os pilares do crescimento estão ruindo na nossa
frente. A previdência social é insustentável, a dívida
pública não para de crescer e há uma paralisia no setor
produtivo”, afirma o economista Marcos Casarin, da
Oxford Economics.
Casarin sustenta, inclusive, que a Previdência deverá representar um dos desafios iniciais de Temer
na área econômica. Isso porque os gastos com a
Previdência Social já chegam a 44% do total de despesas primárias do governo, enquanto a população
brasileira mal começou a envelhecer. O brasileiro tem,
em média, 31,1 anos e os alemães, por exemplo, têm,
em média 47,5 anos.
“A taxa de natalidade diminui e a expectativa de
vida aumenta rapidamente. É insustentável. É preciso
elevar a idade mínima para aposentadoria e mudar a
regra de indexação. As aposentadorias não deveriam
ser indexadas ao salário mínimo, mas à inflação”, explica o especialista.
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE
Outro desafio do Brasil nos próximos anos será reverter os baixos índices de produtividade, que impactam
principalmente a indústria de manufaturados. Quando
passamos pela supervalorização do real perante o dólar, tivemos de encarar também um aumento no consumo de produtos importados, o que desestabilizou a
balança comercial. Os produtos brasileiros perderam
competitividade e a indústria só conseguiu respirar
quando o real desvalorizou-se novamente.
“A indústria, já abatida, teve que se adaptar da pior
forma possível: cortou gastos e demitiu funcionários”,
diz Luiz Fernando Furlan, ministro de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio no governo Lula, em entrevista
à Agência Brasil.
Com a mudança na direção do País, os líderes empresariais de diversos setores reforçam a esperança de
que o Brasil promova mudanças para reduzir a burocracia no ambiente de negócios, bem como reformar o
sistema tributário. Diante de tantas incertezas, é preciso, portanto, acreditar que a situação irá melhorar.
*Com informações da Agência Brasil.
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Certificação é condição
para a oficina crescer

H

oje a frota brasileira circulante conta com
aproximadamente 45 milhões de veículos, dos
quais 90% possuem, pelo menos, mais de dois
anos de uso. Como todos sabem, neste momento de retração, as perspectivas passam longe da renovação da
frota. Prova disso é que somente 2 milhões de veículos
serão comercializados no Brasil, na previsão para 2016.
Tal cenário representa uma oportunidade para a
área de serviços automotivos, que evidentemente tem
o compromisso de manter os padrões de qualidade e
segurança adotados pelos segmentos produtivos da
cadeia, que contemplam das montadoras aos fabricantes de matéria prima, passando pelos sistemistas e o
restante da cadeia.
Fato é que o mesmo rigor de exigências deve chegar às concessionárias, lojas de autopeças e centros
de reparação. A sensibilidade dos gestores desta área
de serviços automotivos precisa ser aguçada para ao
mesmo tempo acompanhar as práticas dos segmentos produtivos para a qualidade e a segurança e atender as altas expectativas do cliente final, ou seja,
do consumidor.
Neste sentido, é preciso intensificar, com urgência,
o movimento para a implantação de um padrão de qualidade em toda a cadeia automotiva. Pensando nisto, o
IQA – Instituto da Qualidade Automotiva –, com o apoio
do Sindirepa, desenvolveu um trabalho para avaliação
e certificação voluntárias das oficinas de reparação. O
Instituto entende que a certificação da qualidade é
um método robusto e seguro para aprimorar negócios
e aumentar a satisfação dos consumidores.
Nesse setor, toda oficina com pelo menos três funcionários pode ser certificada. O foco é aprimorar e

melhorar continuamente os processos, dar suporte
técnico aos gestores para que adotem conceitos de
empresa na administração de seus negócios e, assim,
tenham todo o controle dos processos.
Uma vez certificada, a oficina colhe resultados –
que não são poucos – como o aumento da satisfação
dos clientes; a redução dos custos via eliminação dos
desperdícios, sejam de tempo, material, mão de obra
ou fluxo de trabalho; a ampliação das possibilidades
de permanência no mercado; e a maior interação e o
comprometimento da equipe.
Mesmo não sendo obrigatória, a certificação é instrumento de segurança para o cliente porque atesta a
qualidade dos serviços, afinal toda oficina certificada
passa por uma avaliação bem ampla de um órgão imparcial, idôneo e competente sobre todos os pontos
de gestão e organização da empresa, o que possibilita
ao gestor ter o controle das informações.
Ter processos adequados é diferencial para a empresa não somente se manter no mercado, mas fisgar
novos negócios uma vez que a oficina certificada pode
prestar serviços para grandes empresas e órgãos públicos. Dessa maneira, a certificação é vista como passaporte para um mercado mais maduro.
O dono do negócio precisa ter consciência porque
a certificação voluntária depende muito de querer e
acreditar. Além de vontade, precisa ter cabeça de administrador para conseguir enxergar todos esses benefícios. Com mais de 20 anos de experiência, o IQA sabe
que os resultados aparecem à medida que os passos
são realizados.

Ingo Pelikan é presidente e Sérgio Fabiano é gerente de Serviços Automotivos do IQA – Instituto da Qualidade Automotiva.
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Disposição para vencer
Empreendedorismo reserva dificuldades, mas brasileiros
mostram-se confiantes com o negócio próprio

S

abe aquela história de que
o brasileiro é acomodado?
Que deseja apenas ingressar em um serviço público por
conta da estabilidade a longo prazo? Tudo balela! Uma pesquisa
mundial divulgada pelo Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas) revelou que o Brasil é o país mais
empreendedor do mundo. Trata-se
do GEM (Global Entrepreneurship
Monitor), que busca identificar os
países com a maior taxa de cria
ção de negócios entre a população
economicamente ativa.
O que a pesquisa aponta é que,
mesmo com o País atravessando
uma de suas piores crises econômicas, ainda existe no brasileiro
o desejo de abrir o próprio negócio. Ainda assim, dados do IBGE
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(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) apontam que mais da
metade das empresas fundadas
no Brasil fecharam as portas após
quatro anos de atividade.
A revista Mercado Automotivo
pesquisou as principais dificuldades que os brasileiros enfrentam
nos primeiros anos após a abertura
de suas empresas. Afinal, o que faz
alguns prosperarem enquanto outros não conseguem levar adiante
suas iniciativas comerciais? Quais
são os segredos?
OS PRIMEIROS PASSOS
Com dados de 2014, o Sebrae de
São Paulo revelou que o simples
desejo de ter um negócio próprio
foi o principal fator de motivação
para aqueles que abriram uma em-

presa no Estado, com 37%. Logo
depois, com 26%, está o fato de
o empreendedor ter identificado
uma oportunidade de negócios. Em
penúltimo lugar na lista de motivos,
com somente 4% das respostas,
está o fato de o empreendedor ter
aberto o próprio negócio por estar
desempregado à época e não conseguir emprego.
Quando questionados se haviam aberto o próprio negócio por
oportunidade ou necessidade,
69% escolheram a primeira opção,
ou seja, disseram ter tido a percepção de um nicho de mercado
em potencial. Os números mostram, portanto, que o brasileiro
não abre sua empresa por desespero e sim por entender que terá
sucesso na empreitada.

Elvis P. Santos
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O problema é que, muitas vezes, o empreendedor começa a se
sabotar antes mesmo de colocar a
mão na massa. Como? Ao não se
preparar adequadamente para a
iniciativa. De acordo com o Sebrae,
69% dos empreendedores planejaram durante até seis meses antes
de abrir a empresa. Somente 31%
levaram mais de um semestre para
definir todos os procedimentos antes de abrir as portas. Os números
mostram que o tempo levado no
desenvolvimento do próprio negócio está diretamente relacionado à
probabilidade de fechar. Oito em
cada dez empresas que fecharam
foram idealizadas em menos de
seis meses.
Assim, uma das principais preocupações dos empreendedores
que decidem abrir o próprio negócio deve ser voltada ao planejamento prévio. Se não indicamos
sequer uma compra por impulso,

abrir um negócio às cegas é completamente reprovável. Ao decidir
abrir sua própria empresa, seja por
necessidade ou oportunidade, o
ideal é que você pesquise tudo o
que envolve o setor no qual irá ingressar. É necessário responder a
uma série de perguntas:
• Qual é a situação atual do setor em que irá ingressar? Está
saturado? Carece de bons serviços? É dominado por grandes
companhias?
• Há outras empresas do mesmo
setor próximas ao local onde planeja abrir seu negócio?
• Como é a região em que irá atuar? É segura? Permite fácil acesso aos clientes? Tem estacionamento próprio ou próximo? É
muito afastado de sua residência? Será um local de fácil acesso
aos funcionários?
• Qual será sua mão de obra? Os
produtos com os quais irá trabalhar são muito afetados pela variação cambial? Há muitas opções
de produtos no mercado ou seu
nicho de atuação será restrito?
• Qual o investimento necessário
para abrir as portas? Qual será o
gasto mensal no melhor dos cenários? E no pior deles? Quanto
você deve ter de capital de giro?
Sim, são muitas perguntas. A
fonte, muitas vezes, será o próprio
Sebrae, que oferece serviços de
consultoria voltados para cada setor. No entanto, você mesmo pode
correr atrás das informações. Tudo
dependerá do tempo hábil que
tem para abrir as portas. É possível,
por exemplo, consultar o sindicato dos empresários do setor e até
mesmo conversar – discretamente
– com outros empreendedores que
atuam no mesmo segmento.
Assim, você obterá informações
atualizadas e de fontes confiáveis

e evitará entrar às cegas em um
negócio próprio. É claro que quem
precisa abrir uma empresa por necessidade muitas vezes não tem o
tempo adequado para preparar-se. O desafio, portanto, será obter
o máximo de informações possíveis no tempo que tem disponível.
Segundo indica o Sebrae, maior
tempo de planejamento permite que se conheça melhor o mercado antes de abrir a empresa, o
que tende a aumentar as chances
de sucesso.
Quanto à origem do investimento utilizado na abertura do negócio próprio, a pesquisa do Sebrae
aponta que 88% dos empreendedores usaram recursos próprios (pessoais e/ou da família). No entanto,
entre os que disseram enfrentar
dificuldades no primeiro ano, 14%
alegaram problemas com a falta de
capital ou com lucros abaixo do esperado. Assim, é necessária atenção para não entrar de cabeça no
novo negócio, investindo de uma
vez só todo o montante que tem.
Nesses momentos, é melhor ser um
pouco conservador, já que em muitos setores os resultados tardarão
naturalmente a aparecer.
E DEPOIS?
Passada a expectativa e os anseios
iniciais da abertura do negócio próprio, surgem outros desafios que,
se não encarados com a mesma
seriedade, poderão resultar em
graves problemas. Para isso, é preciso pensar em um plano de viabilidade para a empresa, um plano
de negócios que preveja algumas
dificuldades que poderão surgir no
caminho. Assim, caso os problemas
de fato apareçam, você terá o suporte financeiro e o conhecimento
para contornar a situação sem grandes sustos.
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A ansiedade do início dos trabalhos também pode ser prejudicial.
É óbvio que alguém empolgado
com o que está fazendo é benéfico
para qualquer atividade, mas seu
excesso pode levar a uma ansiedade destrutiva, que aos poucos vai
minando a relação do empreendedor com seus próprios funcionários
e clientes. Novamente, destaca-se
a importância do plano de negócios. Se você souber onde está pisando, irá se sentir mais confiante e
menos ansioso para resolver todas
as situações que aparecerem.
Na “metade” do caminho é importante que você reconheça seus
pontos fortes e busque sublinha-los através da promoção de sua
empresa. Dependendo do seu
capital de investimento, é sempre
possível pensar na propaganda tradicional. Quanto maior o montante
reservado para essa etapa, mais assertivo você poderá ser na hora de
definir seu foco de divulgação.
No entanto, se você não tem
condições nesse momento de investir na divulgação de sua marca,
busque meios menos tradicionais.
As redes sociais, por exemplo, se
usadas corretamente podem ser
ótimas opções de divulgação. Por
meio de um investimento relativamente baixo, você consegue
divulgar seus serviços e atingir um
amplo número de internautas. É
necessário, no entanto, estar disposto também a interagir nesses
espaços. Afinal, se você utiliza as
redes sociais para promover seu
negócio, também deve estar pronto para responder a reclamações e
questionamentos dos clientes.
Com o tempo, ao lidar com fornecedores, funcionários e clientes,
você perceberá que há uma diferença gigantesca entre gerenciar
o negócio e operar o dia a dia da

24

empresa. No primeiro caso, você
antevê problemas e soluções,
mantém uma relação de respeito
e profissionalismo com os funcionários e aproveita oportunidades
de mercado para ampliar seu negócio. No segundo caso, no entanto,
você praticamente “enxuga gelo”.
Ou seja, passa a maior parte do dia
simplesmente resolvendo problemas aparentemente inesperados.
Nem é preciso apontar qual cenário
lhe trará mais desgastes e problemas, certo?
BUROCRACIA E IMPOSTOS
Se existe algo claro entre os brasileiros é que a burocracia é um
dos principais problemas que o
empreendedor enfrenta em praticamente todos os momentos
de seu negócio. Para se ter uma
ideia, o Datafolha divulgou dados
sobre a burocracia brasileira na
comparação com países da OCDE
(Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico ou
Econômico). Enquanto no Brasil os
impostos consomem 67% do lucro
de uma empresa, na OCDE o índice
cai para 42,7%. Os brasileiros levam
119 dias e dependem de 13 procedimentos para finalmente abrir
uma empresa, enquanto na OCDE
a média é de 12 dias para cinco
procedimentos. Para fechar uma
empresa insolvente são gastos 12%
de seu patrimônio em um processo
que pode levar até quatro anos. Na
OCDE, são 9% do patrimônio, em
um ano e sete meses, em média.
Há pouquíssimos remédios
imediatos contra a burocracia. De
fato, o Brasil precisaria passar por
uma reforma fiscal e em diversos
outros aspectos para garantir um
ambiente de negócios mais simples. No entanto, sabemos que
isso não acontecerá da noite para

o dia. Assim, o que se pode fazer
é terceirizar a burocracia. Ou seja,
deixar a parte burocrática para escritórios especializados no assunto.
Pode até parecer mais caro, de início, mas com o tempo você perceberá que acabou economizando tempo
e, principalmente, saúde mental.
O mesmo conselho se aplica aos
impostos. Você terá de pagar. No
entanto, ao recorrer a alguém especializado para tratar o assunto,
você se livra de possíveis problemas futuros. Afinal, por desconhecimento, sua empresa poderá estar
pagando até mais do que deveria
ou simplesmente não estar atenta
a todos os aspectos fiscais de seu
negócio, o que pode resultar em
pesadas multas.
VALE A PENA
Se você chegou até aqui, parabéns!
Não é fácil, de fato, atingir essa etapa. E não se engane, os problemas
não deixam de aparecer, é você que
está mais preparado para lidar com
situações antes vistas como impossíveis de serem solucionadas. Entre
os empreendedores que conseguem
permanecer no mercado, 90% se
dizem satisfeitos com o fato de ter
aberto o negócio próprio. As razões
são variadas: liberdade, retorno
financeiro, realização pessoal, trabalhar com o que gosta, flexibilidade
de horário ou então porque simplesmente a empresa está crescendo e
obtendo bons resultados.
Motivos não faltam para que você
se torne um novo empreendedor
brasileiro. Observando as orientações de especialistas e mantendo
consigo o ímpeto de prosperar, é de
se esperar que seu negócio dê certo.
Neste momento de crise no Brasil,
talvez o que mais precisamos sejam
pessoas que não tenham receio de
arregaçar as mangas.

Respeite a sinalização de trânsito.

Números do Setor

R edação

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Em relação a março, o licenciamento de autoveículos novos apresentou em abril redução de 7,6%. Frente ao
mês de abril de 2015, entretanto, houve queda de 22,9%. As baixas mais expressivas foram vistas no segmento
de caminhões, essencialmente nos Pesados, onde a queda em relação a março deste ano foi superior a 21%. No
acumulado do ano, a redução nos licenciamentos foi de 26%. Neste caso, a pior queda ficou com os ônibus, que
amargaram redução de 46,3% em relação ao mesmo período de 2015.
2016
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

ABR
A

MAR
B

JAN-ABR
C

ABR
D

JAN-ABR
E

A/B

A/D

C/E

141.613

153.246

550.109

183.764

743.698

-7,6

-22,9

-26,0

Veículos leves

136.600

147.570

529.738

176.531

712.294

-7,4

-22,6

-25,6

Automóveis

116.122

128.564

462.691

151.245

604.879

-9,7

-23,2

-23,5

20.478

19.006

67.047

25.286

107.415

7,7

-19,0

-37,6

4.098

4.690

16.737

5.673

24.637

-12,6

-27,8

-32,1

163

156

545

196

897

4,5

-16,8

-39,2

1.116

1.112

4.358

1.578

7.040

0,4

-29,3

-38,1

372

392

1.466

579

2.525

-5,1

-35,8

-41,9

Semipesados

1.151

1.385

4.867

1.780

8.272

-16,9

-35,3

-41,2

Pesados

1.296

1.645

5.501

1.540

5.903

-21,2

-15,8

-6,8

Ônibus

915

986

3.634

1.560

6.767

-7,2

-41,3

-46,3

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

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

141,6

Fonte: Renavam/Denatran.
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2015

550,1

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

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Houve queda também na produção de autoveículos montados no Brasil em abril. Em relação ao mês anterior, o
recuo foi de 13,6%, mas na comparação com o mesmo período em 2015, a baixa foi 22,9%. O pior resultado remete
aos caminhões semileves, que apresentaram queda de 65,3% na comparação com o mês de março. No acumulado
do ano, entre janeiro e abril, a produção de autoveículos montados no Brasil caiu 25,8%.
2016
Unidades

2015

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

ABR
A

MAR
B

JAN-ABR

ABR
D

JAN-ABR
E

A/B

A/D

C/E

169.813

196.545

658.745

220.272

887.843

-13,6

-22,9

-25,8

Veículos leves

163.031

189.166

632.424

211.347

847.919

-13,8

-22,9

-25,4

Automóveis

140.583

161.588

547.434

178.456

714.785

-13,0

-21,2

-23,4

22.448

27.578

84.990

32.891

133.134

-18,6

-31,8

-36,2

5.197

5.725

20.397

6.864

30.177

-9,2

-24,3

-32,4

121

349

870

276

581

-65,3

-56,2

49,7

1.183

1.427

5.186

1.744

7.467

-17,1

-32,2

-30,5

354

305

1.346

505

1.824

16,1

-29,9

-26,2

Semipesados

1.618

1.568

6.054

2.912

12.298

3,2

-44,4

-50,8

Pesados

1.921

2.076

6.941

1.427

8.007

-7,5

34,6

-13,3

Ônibus (Chassis)

1.585

1.654

5.924

2.061

9.747

-4,2

-23,1

-39,2

450

661

1.586

506

2.088

-31,9

-11,1

-24,0

1.135

993

4.338

1.555

7.659

14,3

-27,0

-43,4

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

150,1

142,3

196,5

169,8

658,7

Fonte: Renavam/Denatran.
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Mudanças necessárias
Em novo livro, psicólogo usa a filosofia japonesa para orientar
processos em empresas e na vida pessoal

O

mês de maio reservou o lançamento de um
livro que busca promover mudanças, tanto
no âmbito pessoal quanto no profissional,
de um modo diferente. Escrito por Robert Maurer,
psicólogo clínico e professor da Escola de Medicina
da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e da
Universidade de Washington (ambas nos Estados
Unidos), Pequenos Passos para Mudar sua Vida (R$ 24,90,
Editora Sextante) busca apresentar um método que
propõe transformações de maneira mais leve e eficaz.
Para isso, Maurer utiliza o Método Kaizen, filosofia japonesa que propõe a melhoria contínua sobre
práticas pessoais ou sobre processos de manufatura,
engenharia e gestão de negócios. Kaizen em japonês
significa “melhoria” ou “mudança para melhor” e o
objetivo da filosofia é instituir atividades que evitem
qualquer tipo de mudança brusca, mas que gerem resultados com caráter mais duradouro e eficaz.
A filosofia Kaizen surgiu no Japão após a Segunda
Guerra Mundial, quando o país via-se destruído em
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todos os aspectos: moral, financeiro e estruturalmente.
Era necessário reerguer a nação japonesa, mas mudanças bruscas naquele cenário tenderiam apenas a
piorar a situação já que os japoneses estavam extremamente abalados com os resultados dos conflitos. Não
havia energia e disposição para mudar tudo “da noite
para o dia”.
A filosofia enraizou-se então na tradição do Tao
e constituiu-se de modo a neutralizar a resistência
natural das pessoas à mudança, de modo a permitir
progressos graduais e constantes. No livro, Maurer
utiliza uma linguagem simples e didática para mostrar, a partir de conselhos práticos e histórias reais,
como essa sabedoria milenar pode ser aplicada nos
desafios cotidianos.
Por sua formação em Psicologia, Robert Maurer
expõe conceitos que podem ser seguidos de forma
simples, sem que para isso seja necessário promover
mudanças radicais. A experiência tem dado certo e
o norte-americano tem viajado para diversos países

promovendo seminários e consultoria sobre a filosofia
Kaizen para empresas, hospitais, universidades e até
mesmo para a Marinha dos EUA.
“A psicologia e a medicina se dedicam, em grande
parte, a estudar o motivo pelo qual as pessoas ficam
doentes ou têm problemas funcionais durante a vida.
No entanto, ao longo da minha carreira como psicólogo, sempre fiquei intrigado com o oposto do fracasso.
Quando alguém faz uma dieta e consegue perder dez
quilos sem engordar outra vez, quero saber a razão. Se
uma pessoa finalmente encontra sua alma gêmea após
anos de relacionamentos insatisfatórios, fico curioso em
relação às estratégias que permitiram tal felicidade.
Quando uma empresa consegue se manter no topo por
50 anos, quero compreender as decisões que estão por
trás desse sucesso”, explica Maurer.
Dessa forma, o escritor afirma que duas perguntas sempre permearam sua vida profissional: como as
pessoas alcançam o sucesso e como as pessoas bem-sucedidas continuam sendo bem-sucedidas?
“É claro que existem tantas maneiras de alcançar o
sucesso quanto o número de pessoas bem-sucedidas.
Mas, ao longo de 32 anos de profissão, tive o prazer de
acompanhar vários clientes que experimentaram uma
mudança duradoura por meio de um método inusitado. Eles aplicaram os mesmos princípios simples para
melhorar a vida de quase todas as formas. Perderam
peso (sem engordar outra vez), passaram a se exercitar
(sem desistir), se livraram de vícios (permanentemente), criaram relacionamentos fortes (e também duradouros), tornaram-se organizados (sem ter recaídas
mesmo durante as fases agitadas) e se aperfeiçoaram
na carreira (e continuaram melhorando, tempos depois
dos seus relatórios de desempenho já terem sido arquivados)”, completa.
De forma direta, Maurer afirma que, ao contrário do
que a maioria das pessoas imagina, a mudança – seja
pessoal ou profissional – não precisa ser um processo
tão doloroso. “Tampouco deve ser resultado de táticas
de intimidação utilizadas de modo a nos forçar a tomar
algum tipo de medida radical”, avalia.
De acordo com ele, a filosofia Kaizen possui duas
definições de atuação:
• usar passos bem pequenos para melhorar um hábito,
um processo ou um produto;
• usar momentos bem pequenos para inspirar novos
produtos e novas invenções.
Mudanças ocorrem sempre, mas é natural que tenhamos resistência a alterar processos, hábitos e sair

www.esextante.com.br
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de nossa zona de conforto. O que o livro de Maurer
busca mostrar é que as mudanças podem fazer muito
bem, tanto às pessoas quanto às empresas, e que o
primeiro passo para isso é entender como elas devem ser executadas de modo a não fracassarmos no
dia seguinte.
“Você perceberá que a mudança se torna fácil
quando aprendemos a respeitar a preferência que o
nosso cérebro tem por ela. Também encontrará uma
série de exemplos de como pequenos passos podem
conduzi-lo aos seus maiores sonhos. Ao empregar o
Kaizen, você poderá se livrar de maus hábitos – como
fumar ou comer em excesso –, e adquirir alguns bons,
como se exercitar e deixar sua criatividade florescer.
Nos negócios, aprenderá a motivar e capacitar seus
colaboradores de forma inspiradora”, afirma o autor.
A leitura vale a pena e pode trazer bons insights
em um momento de dificuldades como o qual o país
atravessa. Em cenários como este, pequenas mudanças
podem gerar grandes resultados. “Se você quer fazer
uma mudança – que seja duradoura – espero que leia
este livro. O método Kaizen é uma espécie de segredo
revelado, que tem circulado por empresas japonesas
há décadas e que é utilizado diariamente por pessoas
do mundo inteiro. É uma técnica natural e harmoniosa
para alcançar objetivos e manter um padrão de excelência. O Kaizen se encaixa até mesmo em uma agenda
lotada. Vou compartilhar essa estratégia com você”,
completa o autor.
*Com informações da Agência Brasil.
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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.

R E A L I Z AÇ ÃO

11

de outubro
de 2016
TEATRO
RUTH CARDOSO – FIESP
Avenida Paulista, 1.313 – São Paulo

Faça revisões em seu veículo regularmente.
O R G A N I Z AÇ ÃO

GRUPO PHOTON
comercial@photon.com.br
11- 2639.1462 / 2639.1082
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Qualificação de pessoas, sem dúvida!
Se a capacitação da equipe aumenta a produtividade, a inovação e
reduz a rotatividade, por que as pequenas empresas ainda resistem?

“E

u não invisto na qualificação do meu funcionário porque depois
ele sai da empresa e se torna meu
concorrente.”
Essa foi a resposta que o consultor do Sebrae Paulo Henrique
Abreu ouviu quando sugeriu a um
cliente elaborar um programa de
qualificação na empresa para reduzir os problemas que ele enfrentava com a mão de obra na empresa.
Por mais chocante que possa parecer – e é –, existem ainda
empreendedores que não conseguem dar a devida importância ao
treinamento e à capacitação da
equipe e a encaram como custo
ou “bondade”.
Objetivamente, Paulo usou vários argumentos para mostrar que
a qualificação da equipe traz um
custo-benefício muito favorável
para a empresa.
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“O colaborador qualificado vai
custar menos para a empresa porque ele desperdiça menos, ele vai
ser aquele que tem a capacidade
de inovar, portanto vai ser capaz
de multiplicar o investimento feito
na capacitação”.
A QUALIFICAÇÃO COMO
PRINCÍPIO
Capacitar colaboradores é ação que
deve ser praticada naturalmente,
desde o primeiro dia de trabalho
na empresa. Orientar sobre procedimentos e técnicas, oferecer algum tipo de material informativo,
como manuais, colocar um colaborador mais antigo para atuar junto
com o mais novo, tudo isso indica
que o conceito de qualificar faz parte da cultura da empresa.
Evidentemente não basta. É
necessário criar um programa permanente de qualificação como re-

curso para crescer no mercado e,
no plano subjetivo, estabelecer
relações de confiança no ambiente
de trabalho.
Afinal, que dono de empresa
pode se sentir pleno para exercer
sua potência empreendedora se a
toda hora tem de se preocupar com
as pessoas que contrata justamente
para ter tempo de cuidar das estratégias da empresa?
Claro, capacitação tem custos e
precisa ser incluída nos objetivos e
no planejamento da empresa. Para
isso, a consultora do Sebrae Vani
Kenski, especialista em recursos
humanos, elaborou um pequeno
roteiro que auxilia a implantar um
conceito de qualificação permanente de acordo com as condições
objetivas da empresa, financeiras
e de disponibilidade de pessoal.
Dica 1: Saiba quais as competências que podem ser melhoradas na
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sua empresa para que seus funcionários tenham melhor desempenho.
Dica 2: Verifique quais cursos poderiam ser oferecidos para seus funcionários para que eles possam ser
melhores no seu trabalho, ou para
que eles possam assumir outros cargos mais especializados.
Dica 3: Escolha quais os funcionários que você quer que assumam
postos-chave e invista no desenvolvimento deles.
“A preocupação inicial deve estar
em definir quais os treinamentos e
outras formas de capacitação que
podem ajudar na melhoria do negócio e quais as pessoas em que investir para serem capacitadas. Desde o
princípio, também, uma ideia deve
estar na mente do empresário: como
serão aproveitados os profissionais
capacitados”, diz Vani.
Dessa forma, os melhores podem fazer os treinamentos e se tornarem os líderes que capacitarão
os demais.
O consultor Paulo Henrique
Abreu aposta nos líderes como

pessoas capazes de multiplicar
os conhecimentos internamente
otimizando os recursos investidos
em capacitação.
“A visão de formar multiplicadores internos vai fortalecer a ideia
do intraempreendedorismo. O líder vai se sentir ele mesmo um empreendedor e multiplicar conceitos
de desenvolvimento e de inovação
para a empresa.”
O importante deve ser o foco do
que se espera conseguir com a capacitação. Por exemplo, a implantação de novo produto ou serviço,
melhoria da qualidade, ampliação
da estrutura organizacional, profissionalização dos processos ou
implementação de novo software
de gestão.
IMPLANTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
Para dar foco e direcionar o programa de capacitação da empresa, a
especialista em gestão de pessoas
Vani Kenski sugere a elaboração
de um formulário para levantar as

necessidades de capacitação dos
membros da equipe, com nome,
habilidades necessárias e avaliação das necessidades de cada um.
A partir das informações desse
formulário podem ser definidas as
capacitações necessárias e como
elas podem ser feitas: internamente, por meio de colaboradores mais
antigos, ou em cursos oferecidos
pelo mercado.
“O passo seguinte é oferecer a
capacitação agregada a formas de
aproveitar internamente as pessoas capacitadas, sob a forma de
promoção ou realocação, para postos em que elas tenham autonomia
de implementar os novos conhecimentos em benefício da empresa.”
Vani alerta que os investimentos em capacitação devem sempre
estar atrelados ao planejamento do
negócio e nunca serem vistos como
recompensa aos bons funcionários,
“pois eles esperam outras recompensas, que virão após o investimento na capacitação”.

Artigo publicado no Portal Papo de Especialistas Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).
Confira mais em http://www.papodeespecialistas.sebrae.com.br/
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Você está preparado para ser patrão?

E

m junho de 2004, a revista Pequenas Empresas
Grandes Negócios (Globo) publicou uma lista
de dicas para candidatos a empreendedores
cujo título era Dez pontos a serem respeitados para
quem quer vencer como patrão, reproduzida por inteiro no meu livro Manual do Empreendedor (Atlas).
Decorridos 11 anos, tomei a liberdade de reproduzi-las nesse artigo, pois ainda considero um modelo a
ser seguido por todos os que desejam ser donos do
seu próprio negócio.
As dicas são simples, porém valiosíssimas para
quem deseja prosperar como empreendedor e devem
ser adaptadas à realidade atual. Leia com carinho e vá
além, elabore um Plano de Negócios para reduzir as
chances de fracassar logo na primeira tentativa embora
os revezes façam parte da vida de todo empreendedor
bem sucedido. Vejamos:
Muita pesquisa: antes de mergulhar de cabeça em
um empreendimento por conta própria e risco, faça um
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levantamento minucioso do negócio, do mercado, da
concorrência, do quanto você terá de investir e do capital de giro necessário para se sustentar no primeiro ano.
Visão global: uma das principais dificuldades de
quem passa de empregado a patrão é conseguir olhar
o negócio como um todo, e não apenas dominar a sua
área como nos tempos de executivo. Pensamento sistêmico e pensamento holístico são fundamentais no
mundo do empreendedorismo.
Benefícios: não tente atrair bons profissionais para
a sua equipe oferecendo os mesmos benefícios das
grandes empresas. Apresente o básico e capitalize
para outras vantagens típicas de pequenos negócios,
como, por exemplo, acesso livre ao dono, tomadas de
decisões mais rápidas e mais chances de crescimento.
Bons hábitos: desenvolva boas práticas de gestão
desde o primeiro dia. Trace previamente o perfil do
tipo de líder que você deseja ser. Construa boas regras
de convivência com a equipe. Seja um mentor e não

Faça revisões em seu veículo regularmente.

um intimidador. Separe o que é da empresa e o que é
particular, caso contrário, você nunca verá o resultado.
Horário de trabalho: ser o dono não significa trabalhar o quanto você quer e no horário que você bem
entende. Conduzir uma empresa exige disciplina. Por
isso, estabeleça horários para entrar e para sair e seja
o primeiro a respeitá-los. Invadir fins de semana deve
ser visto como exceção e não como regra.
Decisões rápidas: não tenha medo de tomar decisões nem cultive o hábito de deixá-las para depois,
com medo do resultado. Ao se tornar empreendedor, você tomou a decisão de dirigir sua própria
empresa e de não depender dos outros para dar
cada passo. O erro faz parte do processo, entretanto, quanto mais você pensar a respeito, menores as
chances de fracasso.
Mão na massa: se você acredita que como empreendedor trabalhará menos do que nos tempos de empregado, desista. A rotina de patrão nos primeiros anos é
dura e repleta de desafios. No início, você acumulará
diversos cargos ao mesmo tempo até ganhar fôlego
financeiro para contratar profissionais do mercado.
Equipe: não contrate uma equipe maior do que o orçamento é capaz de suportar, pensando em dispensá-la, caso não possa pagá-la. Os primeiros funcionários
serão a base sobre a qual você construirá o seu negócio.
Por muito tempo você terá de trabalhar muito para,
no futuro, se tudo der certo, ter direito a alguns dias
de férias.
Retiradas: fuja da tentação de dar às suas retiradas
o mesmo peso de seu salário como empregado. Até o
negócio se consolidar, você, se tiver juízo, viverá como
um monge franciscano. Nada de luxos ou ostentação.
Tudo o que ganhar deverá ser reinvestido na empresa.
Capacitação: a atualização deve ser diária, principalmente se você investir em um negócio não muito
familiar à sua rotina. Promova meios para capacitar
a equipe e a você mesmo. Saber dirigir uma empresa com sucesso é uma arte dominada por poucos.
Afinal, um negócio inicial não terá a mesma estrutura da empresa de grande porte onde você estava
acostumado a atuar.
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Jerônimo Mendes é administrador,
coach, escritor, professor e palestrante
com mais de 35 anos de experiência
profissional em empresas de médio
e grande portes, especialista em
Empreendedorismo, Coaching,
Gestão de Carreira e Negócios.

Como eu sempre digo, quem quer ser patrão não
deve pensar como empregado, afinal, cada lado requer competências muito diferentes. Ser empreendedor exige uma mudança radical de hábitos que, para a
maioria das pessoas, não podem ser modificados em
pouco tempo.
Hoje, mais do que nunca, o Brasil é uma terra de
oportunidades. Lamento quando as pessoas vêm argumentar comigo que o País não tem jeito e por essa
razão estão indo embora para outros países em busca
de uma vida melhor. Somos imediatistas demais.
Na prática, falta a muitos pretensos empreendedores a paciência do japonês que sabe a hora de plantar, regar, podar e colher, tudo a seu tempo. Enquanto
milhares deixam o Brasil, outros milhares procuram o
nosso país pelos mesmos motivos. O que muda são
as atitudes e a percepção com relação ao ambiente.
Empreender é algo que transcende a lógica do
mercado. Quem não conhece algum empreendedor
que, contrariando todos os prognósticos, se deu bem
na vida por ter reunido qualidades não ensinadas
nas escolas?
Disciplina, foco, paciência e muita persistência são
características imprescindíveis para quem quer vencer
como patrão e isso somente o tempo é capaz de ensinar, portanto, antes de se arriscar, seja sincero consigo
mesmo: você está preparado para ser patrão?
Pense nisso, empreenda e seja feliz!

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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7 passos para turbinar as
vendas por telefone

A

venda por telefone é usual e
existe há muito tempo. Em
momentos de turbulência
econômica, essa atividade é vista pelos profissionais como uma
grande alternativa para atingir novos clientes e aumentar as vendas
com baixíssimo custo.
Seguem abaixo 7 dicas importantes e práticas, que têm como objetivo auxiliar o vendedor a turbinar
suas vendas por telefone:
1) SAUDAÇÃO MARCANTE
É fundamental se identificar e fazer uma saudação entusiasmada,
como, por exemplo, dar um bom
dia expressivo e simpático, afinal,
apresentar-se de forma motivada é
um bom cartão de visita. Se o vendedor telefonar para o celular de
um cliente, é desejável que ele se
identifique e pergunte se o cliente
pode falar um minuto. Lembre-se,
ainda, da técnica do espelhamento: se o cliente fala pausadamente
e num tom baixo, provavelmente gostará que você fale dessa
maneira com ele.
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2) PODER DE SÍNTESE
Os seis segundos de ouro. O profissional de televendas tem poucos
segundos para ganhar a atenção do
cliente, portanto, logo após ter se
apresentado deve falar o motivo da
sua ligação, causando interesse em
quem o escuta para que a conversa
se prolongue. Já ouviu falar na “técnica do elevador”? É assim: saiba
vender sua ideia no tempo em que
um elevador leva para sair de um
andar e chegar ao outro.
3) BUSQUE INTERAÇÃO
É um erro corriqueiro alguns vendedores ligarem e, ao serem atendidos, começarem a falar sem parar,
pensando que o cliente tem todo
o tempo do mundo. Uma boa dica
é utilizar frases curtas e fazer perguntas que o levem a participar
da conversa.
4) “ESCUTATÓRIA”
Há vários cursos de oratória, inclusive alguns muito bons e que realmente ensinam as pessoas a se
comunicarem efetivamente. Mas
de quantos cursos de “escutatória”

você já participou? Ou seja, as pessoas são treinadas para falar, mas
não para escutar. Na venda por telefone isso é mais importante ainda: saber ouvir, prestando atenção
no que o cliente diz, para depois
oferecer a venda.
5) PERGUNTA DE OURO
Já atendi telefonemas de vendedores querendo me vender sem
saber o que eu realmente preciso. Elabore sua pergunta de ouro,
pois, com ela o cliente lhe dará as
informações que você precisa para
convencê-lo.
Imagine que um vendedor de
software liga para um possível
cliente e, antes de oferecer o produto, pergunte: “Qual é o problema
que você enfrenta com seu atual
software?” A partir daí, sua solução fica bem mais interessante para
o cliente.
6) SCRIPT
Trate a venda por telefone como
um show teatral que, para ocorrer,
é necessário haver muita repetição
e treino até para possíveis impro-

visos. No telemarketing deve ser
assim também. Faça anotações
do tipo: eu pergunto “X”, o cliente
responde 1; o que eu falo se ele
responder 2?; o que eu falo se ele
responder 3? E assim por diante.
Imagine as possíveis respostas, assim terá caminhos para boa parte
das objeções e o fechamento da
venda ficará mais fácil.
7) TÉCNICA DA FRAÇÃO
Se o intuito da ligação é agendar
uma visita, a técnica da hora fracionada ajuda muito. Por exemplo,
se você tenta marcar uma reunião
às 11h da manhã, pode ser que o
cliente imagine que essa reunião
irá até as 12h. Agora, se você propuser uma conversa rápida às 10h45,
provavelmente o cliente pensará
que esse bate papo durará 15 minutos e, então, confirmará a reu-

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

nião com você. A técnica da fração
também ajuda quando você divide
o valor do produto ou serviço por
mês, ou faz o cálculo de quanto ficaria o valor por dia.
Planeje suas ligações e tenha
metas diárias do que pretende
realizar, não apenas do número
de chamadas a serem efetuadas,

Davi Rodrigues
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mas de contatos ativos, ou seja, os
clientes que de fato foram encontrados. Procure também otimizar
seu índice de conversão, ou seja,
quantos contatos de fato geraram
negócios. Afinal de contas: “Não
existe vento favorável a quem não
sabe onde deseja ir”. (Sêneca).
Ótimas vendas!
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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)

fev-16/
jan-15 (%)

fev-16/
fev-15 (%)

ac. ano (%)

849.653

93,67

-2,5

5,8

-0,1

4.686.949

57,77

-3,7

-2,9

-10,3

250.668

93,92

-6,1

-3,0

-6,1

2.025.262

63,89

-2,7

-0,2

-6,8

41.141

101,40

-10,0

9,1

14,2

315.490

54,34

-2,9

-1,4

-4,6

Autopeças e acessórios

27.062

105,39

-4,3

15,4

10,3

Concessionárias de veículos

48.919

58,67

-1,6

-8,8

-17,9

Autopeças e acessórios

33.322

92,88

15,9

17,9

5,3

125.260

59,66

-8,7

-0,2

-9,7

46.687

106,71

1,4

27,1

14,7

Concessionárias de veículos

145.310

60,11

-6,8

2,0

-4,9

Autopeças e acessórios

106.198

98,15

4,9

13,2

2,1

Concessionárias de veículos

503.966

54,15

-5,8

-5,6

-12,2

39.228

94,48

2,4

15,3

6,1

Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

94.722

36,23

-2,1

-31,8

-38,1

Autopeças e acessórios

40.329

141,25

-6,9

6,9

2,3

178.301

52,24

-9,8

-0,7

-8,6

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

28.357

86,71

-8,4

-5,2

-2,8

141.937

46,64

-3,4

-5,8

-12,0

33.769

93,39

-15,0

9,6

4,8

Concessionárias de veículos

64.546

57,60

0,6

-2,1

-14,7

Autopeças e acessórios

19.523

66,86

8,3

0,9

-4,1

125.057

34,88

7,9

-24,8

-32,9

Concessionárias de veículos

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

14.556

70,92

9,9

19,9

8,5

Concessionárias de veículos

56.364

59,51

3,8

-1,1

-13,4

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

77.891

88,19

4,1

2,8

-8,4

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 fevereiro/2016 – valores em R$ mil
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Faturamento
real*

288.674

57,54

-5,4

-0,4

-9,2

30.652

64,38

-1,7

3,5

-2,6

131.443

58,04

-6,7

-5,4

-13,2

30.785

99,92

-5,0

9,0

2,4

223.572

62,14

2,3

-2,9

-15,6

29.485

95,98

-8,7

8,0

3,7

218.126

64,83

-10,6

5,7

-5,3
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Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação acumulada no ano

dez-15 (%)

jan-15 (%)

fev-16 (%)

dez-15 (%)

jan-15 (%)

fev-16 (%)

-2,2

-5,2

5,8

-3,5

-5,2

-0,1

-21,1

-16,4

-2,9

-16,7

-16,4

-10,3

-5,3

-8,8

-3,0

6,8

-8,8

-6,1

-17,1

-12,5

-0,2

-8,5

-12,5

-6,8

7,5

19,2

9,1

11,7

19,2

14,2

-17,4

-7,5

-1,4

-16,8

-7,5

-4,6

-3,0

5,8

15,4

2,4

5,8

10,3

-31,7

-25,3

-8,8

-29,5

-25,3

-17,9

-18,5

-6,4

17,9

-16,0

-6,4

5,3

-15,0

-17,0

-0,2

-17,0

-17,0

-9,7

10,7

4,3

27,1

5,9

4,3

14,7

-22,9

-10,6

2,0

-20,2

-10,6

-4,9

-0,4

-7,3

13,2

-15,3

-7,3

2,1

-23,2

-17,5

-5,6

-22,3

-17,5

-12,2

-14,5

-1,9

15,3

-13,4

-1,9

6,1

-47,4

-43,2

-31,8

-45,6

-43,2

-38,1

8,2

-1,7

6,9

0,2

-1,7

2,3

-24,0

-14,7

-0,7

-20,5

-14,7

-8,6

4,1

-0,5

-5,2

4,1

-0,5

-2,8

-20,2

-17,3

-5,8

-20,8

-17,3

-12,0

6,3

1,1

9,6

-10,9

1,1

4,8

-30,8

-24,4

-2,1

-17,0

-24,4

-14,7

-5,3

-9,0

0,9

-10,7

-9,0

-4,1

-43,4

-39,8

-24,8

-40,4

-39,8

-32,9

4,2

-1,8

19,9

-17,2

-1,8

8,5

-24,1

-23,3

-1,1

-16,3

-23,3

-13,4

-5,9

-17,7

2,8

-11,3

-17,7

-8,4

-18,7

-16,2

-0,4

-17,9

-16,2

-9,2

4,1

-8,0

3,5

-1,7

-8,0

-2,6

-25,1

-19,4

-5,4

-18,1

-19,4

-13,2

-1,2

-3,1

9,0

-10,4

-3,1

2,4

-19,6

-25,6

-2,9

-17,3

-25,6

-15,6

3,3

0,1

8,0

-10,8

0,1

3,7

-18,7

-13,4

5,7

-16,9

-13,4

-5,3

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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Iveco, uma marca carregada de potência
Por: Jarbas Ávila

C

Divulgação

om a criação de um novo slogan, a Iveco inicia este
ano com uma nova campanha que visa traduzir ao
mercado, com mais ênfase, os seus principais atributos:
Força e Potência.
Esse novo posicionamento da montadora faz parte do
seu “movimento em busca da excelência”, conforme divulgado, junto com outras ações, na sua Convenção Nacional
de Vendas, que aconteceu em São Paulo, em abril deste ano.
A palavra “carregada” reflete sua capacidade de resposta
ao mercado e abrange todas as frentes de atuação da marca,
além de ser “carregada” de soluções, de talentos e de dedicação. Já o termo “potência” manifesta a força e o empenho
da Iveco em estar sempre à frente e na busca pela competitividade, informa a empresa.
A Iveco, uma companhia da CNH Industrial, iniciou suas
operações no Brasil em 1997, e nestes quase 20 anos vem
conquistando significativo espaço no mercado brasileiro
de transportes com veículos projetados e desenvolvidos
especialmente para atender as diversas necessidades e
demandas do setor.
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Para isso, projetou um investimento de R$ 650 milhões
até o final deste ano, e vem reforçando seus valores num
“movimento pela excelência”, que se traduz em novidades
no portfólio, fortalecimento da rede e do pós-venda e na alta
produtividade aos seus clientes, caminhoneiros e frotistas.
Novidade no Aftermarket
Uma novidade do setor de Peças da Iveco é o lançamento
de uma linha de componentes para veículos fora da garantia.
A nova gama, conhecida como “Nex Pro”, será composta por
peças originais homologadas pelos engenheiros da montadora, com a vantagem de ter preços praticados no mercado
alternativo. “Para marcar esse momento, a Iveco terá uma nova
identidade e um novo posicionamento no mercado. Isso é
resultado de uma pesquisa com mais de 500 pessoas, caminhoneiros, frotistas, público interno e concessionários, que
revelaram a real identidade da marca”, completa Marco Borba.
Novos produtos
Dentre a longa gama de novos e renovados produtos, destacamos na consagrada família Daily a nova versão 40S14, voltada
para os clientes em regiões fora das zonas de restrição e, até
mesmo, em cidades que restringem a circulação de veículos
acima de quatro toneladas.
No segmento de pesados, os destaques são: Stralis 440
e Hi-Way 440 e 480. Com o apoio da FPT Industrial, a Iveco
desenvolveu um pacote de modificações técnicas que aumentou significativamente o torque e a economia de combustível
dos modelos.
Outra mudança nos modelos Stralis e Hi-Way está nas
versões 4x2 e 6x2, que receberam uma nova geração de eixo
trativo, o MS 18X da Meritor. Destaque para a coroa e
o pinhão forjados, além da utilização da tecnologia
de solda a laser para a fixação das peças internas, o
que amplia a resistência do conjunto e
aumenta a vida útil dos componentes
internos, tornando os veículos ainda
mais preparados para rodar na cidade,
na estrada e na terra.
Para mais informações, visite
www.iveco.com.br ou www.cnhindustrial.com
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aprendiz e outro com o Espaço FLOW. “O custo desses dois
contratos será menor do que a empresa pagaria normalmente contratando alguém do mercado de trabalho”, explica Luiz
Claudio Bido, psicólogo do Espaço FLOW, responsável pela
criação do convênio com o Sindirepa-SP.
Para Bido, o mais importante é que a oficina perceba
que formar um jovem aprendiz é um investimento socialmente importante e que trará grandes benefícios futuros,
como evitar vícios profissionais, ter profissional treinado de
acordo com as necessidades da empresa e desenvolver um
sentimento de engajamento e fidelidade. “Por isso, não se
trata de um programa de mão de obra barateada. É um programa de desenvolvimento de recursos humanos, voltado
para o futuro da empresa, com foco no desenvolvimento
profissional e na prospecção de liderança”, complementa a
psicóloga Beatriz Estevam.

NGK É ELEITA UM DOS MELHORES FORNECEDORES
DA HONDA AUTOMÓVEIS
NGK foi escolhida um dos melhores fornecedores da
Honda Automóveis. A multinacional japonesa foi reconhecida na categoria “Qualidade & Delivery” durante o
encontro com fornecedores realizado na fábrica da montadora em Sumaré, interior de São Paulo. No evento, foram
premiados os melhores parceiros de negócios pelo desempenho em 2015.
“Ser reconhecido e contribuir com o crescimento da
Honda Automóveis no Brasil é motivo de orgulho para nós.
A premiação comprova a confiabilidade do mercado nos
produtos da NGK e indica que os nossos esforços para melhoria contínua estão dando certo”, avalia Gilberto Maeda,

gerente de Vendas OEM da NGK do Brasil. De acordo com
a multinacional japonesa, já foram equipados 1,5 milhão de
veículos produzidos pela Honda no País.

Divulgação

SINDIREPA-SP PROMOVE INGRESSO DE JOVENS
APRENDIZES
Sindirepa-SP anunciou ter firmado convênio com o
Espaço FLOW – Espaço de Desenvolvimento Humano
– que permite criar condições de ingresso de jovens aprendizes em empresas de reparação de veículos. De acordo com
a entidade, o projeto será desenvolvido e monitorado pelo
Espaço FLOW, que reúne equipe de psicoterapeutas que oferecem cursos, oficinas, orientação profissional e vocacional,
psicoterapia, coaching, eventos, assessoria para educadores e
empresas, programa de inclusão, entre outros. A iniciativa visa
realizar trabalho junto a ONGs que formam jovens aprendizes
para o mercado de mecânica de veículos. “Queremos unir as
duas pontas: mão de obra e empresas”, explica Antonio Fiola,
presidente do Sindirepa-SP e Sindirepa Nacional.
Dessa forma, as oficinas que participarem do convênio
terão a oportunidade de formar futuros mecânicos para renovar a mão de obra em sua empresa. A formação técnica
será realizada em laboratórios especialmente montados
por associações ligadas à Febraeda (Federação Brasileira de
Associações Socioeducacionais de Adolescentes), que reúne
centenas de ONGs na capital e no interior do Estado de São
Paulo e em outros Estados, com a supervisão do Ministério do
Trabalho. As empresas associadas interessadas devem entrar
em contato com o Espaço FLOW pelo site www.espacoflow.
com e solicitar uma visita da equipe de psicólogos. A oficina
fará dois contratos: um com a empresa formadora do jovem
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a Mahle. Sua construção é composta pela presença de um
eixo exterior (oco) e de um eixo interior dispostos de forma
concêntrica entre si. Dependendo da condição de funcionamento do motor, os eixos de comando – e, portanto, os
cames – rodam entre si de forma a otimizar a estratégia de
controle de abertura e de fechamento das válvulas.

SCHAEFFLER BRASIL É PREMIADA PELA HONDA
AUTOMÓVEIS
Schaeffler foi outra companhia que teve seu trabalho
reconhecido pela Honda Automóveis durante o 18º
Encontro de Fornecedores da montadora, em Sumaré-SP.
A empresa, que congrega as marcas INA, FAG e LuK, obteve
um certificado devido ao atendimento às metas definidas
pela montadora japonesa para 2015.
No evento, a Honda Automóveis apresentou os resultados obtidos em 2015, bem como os planos para 2016 e
projetos futuros. Na ocasião, esteve presente a diretoria da
montadora para a realização da entrega dos prêmios aos
fornecedores que foram destaque durante o último ano. A
escolha da Schaeffler se deu pelo atendimento das metas
de Qualidade e Logística.
“Esse reconhecimento é muito importante para indicar
se estamos no caminho certo, desenvolvendo soluções que

vão ao encontro das necessidades de nossos clientes. Além
disso, é motivo de orgulho, já que sabemos do elevado grau
de exigência de uma montadora como a Honda e isso motiva
nossa equipe a continuar e ainda melhorar esse trabalho“,
afirma Marcelo Machado, vice-presidente sênior Automotivo
– Schaeffler América do Sul.
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MAHLE DESENVOLVE EIXO DE COMANDO
VARIÁVEL “DOIS-EM-UM”
Mahle destaca o lançamento do eixo de comando
CamInCam, criado como solução ideal para motores
OHV (comando no bloco) e SOHC (comando simples no cabeçote). De acordo com a empresa, o componente chega
como alternativa para melhorar o desempenho de motores
que tenham sido idealizados inicialmente com uma arquitetura mais simples e de baixo custo. Devido à sua variabilidade,
com tempos ideais para controlar tanto a admissão quanto
o escape, o CamInCam da Mahle pode ser ajustado para
qualquer condição de condução. “Trata-se do único comando de válvulas de controle variável disponível no mercado
para aplicação nesses tipos de motores”, aponta a empresa.
Ainda de acordo com a companhia, uma das vantagens
do item é que ele pode ser instalado dentro das mesmas
restrições de espaço de um comando de válvulas convencional. Na verdade, trata-se de dois comandos em um, explica
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DAYCO LANÇA LINHA DE KITS COM BOMBA
D’ÁGUA PARA A AMÉRICA DO SUL
m maio a Dayco apresentou novidades para toda a
América do Sul: a linha de kits com bomba d’água. “O
kit é uma exclusividade da marca em nosso mercado, e vem
para agregar mais um produto com a mesma qualidade já
reconhecida e certificada na comercialização de correias,
polias e tensores”, destacou a empresa. Inicialmente serão
lançados 17 itens que atenderão grande parte da frota circulante no Brasil.
“Estamos otimistas com o lançamento da linha em virtude da mudança no hábito de troca das peças, visto que a
substituição de todos os itens do kit torna-se mais vantajosa
tanto economicamente quanto na garantia da qualidade
dos produtos do mesmo fabricante para o serviço executado”, disse Silvio Alencar, diretor Comercial para a América
do Sul. “O cliente já paga um valor considerável quando o
motor é aberto para realizar esse tipo de serviço e vale a

pena substituir todas as peças de uma única vez, pois se
alguma peça não trocada precisar ser substituída pouco
tempo depois, será necessário pagar novamente pelo valor
da abertura do motor, da mão de obra, pelo tempo parado
do veículo além dos produtos. A Dayco está empenhada em
oferecer uma solução mais adequada para os nossos clientes”,
completa Alencar.
Os produtos já estão disponíveis nos distribuidores Dayco
e os clientes podem fazer o download da tabela de aplicação
em www.dayco.com.br.

MAGNETI MARELLI APRESENTA NOVOS CÓDIGOS
PARA A LINHA TÉRMICA
unidade Aftermarket da Magneti Marelli anunciou o lançamento de novos códigos de Bomba D’água Premium,
Radiador e Bobina de Ignição. De acordo com a empresa, que
tem investido forte na ampliação de sua linha de produtos,
os componentes são destinados aos veículos Ford Focus
e Amarok, Fox Bluemotion, Gol Rally, Saveiro Cross, Space
Fox e Voyage Evidence, da Volkswagen. A bobina de ignição
aplica-se nos modelos Cruze e Sonic, da GM.
A empresa aponta ainda que os lançamentos vêm para
complementar o catálogo da Linha Térmica Magneti Marelli,
que também oferece condensadores, compressores, evaporadores, termo interruptores e válvulas termostáticas.
A marca conta com uma série de outros produtos para o
mercado de reposição, além das bobinas de ignição e da
linha térmica. São bicos injetores, cabos de vela, bombas

de combustível, baterias (linhas leve, pesada e moto), alternadores, relés, componentes para o câmbio automatizado
Free Choice, componentes para carburadores, filtros, correias,
bombas de óleo, lâmpadas, faróis e lanternas, espelhos retrovisores e equipamentos de diagnose (veículos leves, pesados
e moto), estações para manutenção de ar-condicionado e
analisadores de gás.
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CONHEÇA OS DESTAQUES SACHS NA LINHA LEVE
SACHS é uma marca da ZF com mais de 50 anos de
tradição no Brasil. Líder no mercado de embreagens
para veículos de passeio e comerciais, a marca investe no
desenvolvimento de seus produtos, além de disponibilizar
ao mercado suporte pós-venda por meio de promotores,
técnicos e central de atendimento. Conheça os 11 itens

A

SACHS
6053

de destaque na linha leve da marca com aplicações para
veículos de grande representatividade na frota circulante.
APLICAÇÃO

Palio 1.6 16V, Dobló 1.6 16V, Strada 1.6 16V, Palio Weekend 1.6 16V, Siena 1.6 16V, Brava SX/ELX 1.6 16V

6309
Blazer 2.2 e S-10* 2.2 Gasolina

6565

Palio/Palio Weekend 1.5 8V e 1.6 8V, Strada 1.5 8V, Siena 1.6 8V

6589

Megane 1.6 8V Gasolina, Scenic 1.6 8V Gasolina, Kangoo 1.6 8V Gasolina, Clio 1.6 8V (Nacional – Gasolina)

6591

Sandero 1.0 16V, Logan 1.0 16V, Clio 1.0 8V/16V, Kangoo 1.0 8V/16V, Twingo 1.0 8V/16V, Peugeot 206 1.0 8V/16V

6616

6653

9014

9054

9516

Fiesta* 1.6 Zetec Rocam Bicombustível, EcoSport* 1.6 Zetec Rocam, Focus* 1.6 Zetec Rocam, Ka Novo* 1.6 Zetec
Rocam Bicombustível, Courier* 1.6 Bicombustível
Corsa 1.8 8V/1.8 Bicombustível, Zafira 2.0 8V/16V Bicombustível, Spin* 1.8 8V Bicombustível, Cobalt* 1.8 8V
Bicombustível
Fiesta* 1.0 Zetec Rocam Supercharger, 1.4 16V, 1.6 Zetec Rocam, EcoSport* 1.0 Zetec Rocam Supercharger, Ka*
1.6 Zetec Rocam
Corsa 1.8 8V/1.8 Bicombustível, Zafira 2.0 8V/16V Bicombustível, Spin* 1.8 8V Bicombustível, Cobalt* 1.8 8V
Bicombustível, Corsa 1.8 8V/1.8 Bicombustível
Fiesta* 1.6 Zetec Rocam Bicombustível, EcoSport 1.6 Zetec Rocam, Focus* 1.6 Zetec Rocam, Ka Novo* 1.6 Zetec
Rocam Bicombustível, Courier* 1.6 Bicombustível

3000 001 210 Onix 1.0 8V, Prisma (Novo) 1.0 8V, Montana 1.4 Bicombustível, Corsa 1.4 Bicombustível, Meriva 1.4 Bicombustível
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Cinto de segurança salva vidas.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

