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Rochester completa
55 anos de história com
inteligência para crescer

EDVALDO SOUZA
Diretor da Mahle Metal Leve no Brasil fala sobre
as perspectivas para o Aftermarket do País
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Divulgação

A

época de Olímpiadas me fez refletir
sobre algumas semelhanças do esporte
com o mundo empresarial. A começar
com superação, é o que você mais ouve
ao se referirem aos atletas. Exemplos não faltam:
o nadador Michael Phelps, um fenômeno incomparável; a judoca Rafaela Silva, que conquistou
a primeira medalha de ouro para o Brasil nesta
edição dos Jogos Olímpicos. São muitas histórias
emocionantes que nos inspiram e mostram a força
do ser humano. O esporte tem esse poder de nos
tocar para que possamos acreditar e continuar
a lutar, o que, muitas vezes não enxergamos ao
nosso redor.

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

Se as Olimpíadas fossem de autopeças, o mercado brasileiro, que inclui toda a cadeia: fabricantes, distribuidores, varejistas e
reparadores, ganharia todas as medalhas de ouro.
Aqui mesmo na revista, a cada edição retratamos histórias de empresas e empresários que também são admiráveis, pois, para sobreviver em um mercado
altamente competitivo e muito dinâmico, é preciso ser persistente e determinado,
como os atletas olímpicos.
Esta edição traz como Destaque o aniversário de 55 anos da distribuidora Rochester, especializada em miudezas para veículos a diesel. Sem dúvida que foi
preciso se superar a cada dia para se manter no mercado por tanto tempo.
A matéria de capa aborda outro tema que representa a capacidade do mercado de
se modificar diante das dificuldades, mostrando os investimentos em inovação
para garantir a continuidade das empresas do setor automotivo em momento
de crise. Mais uma vez mostra a capacidade de superação.
Seguindo nesse clima de motivação, com bons exemplos, Edvaldo Ricardo Selidonio de Souza, diretor de Vendas e Marketing da Mahle Metal Leve no Brasil,
fala dos projetos, atuação e perspectivas da companhia no País.
Com esse time de ouro em campo, a edição acompanha o espírito olímpico que
tomou conta do País em um momento tão delicado para a economia.

Boa leitura!
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A hora do
Aftermarket
Para Edvaldo Ricardo Selidonio de Souza, diretor de Vendas e Marketing
da Mahle Metal Leve no Brasil, o momento que o Brasil atravessa oferece
ótimas oportunidades para a indústria de reposição automotiva. Em
entrevista exclusiva à revista Mercado Automotivo, o executivo analisa os
entraves da indústria brasileira e fala sobre a importância do investimento
em pesquisa e desenvolvimento.
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?
Edvaldo Souza – Com o cenário
bastante desafiador pelo qual estamos passando, um panorama
de retração da economia brasileira aliado à apreciação do dólar, a
exportação passou a ser excelente alternativa para as empresas.
Entretanto, entendemos que as
vendas no mercado interno podem
ser positivamente influenciadas
pela queda na venda de veículos
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novos e o consequente aumento
da reparação dos veículos usados.
A performance do mercado
interno pode também ser beneficiada pelo aumento da localização
em função da redução das importações; pelo aumento da frota no
Aftermarket (Aftermarket sweet spot)
e, não menos importante, maior
conscientização da manutenção
preventiva, já que o gasto médio por veículo é muito inferior a
outros países.
Qual é o impacto da concorrência
chinesa no mercado automotivo
brasileiro? Em sua opinião, os chineses ainda assustam?

Sem dúvida, os custos dos LCC (Low
Cost Countries) se comparados com o
Brasil [são inferiores]. Entretanto,
as importações apresentaram queda no volume nos últimos 18 meses, resultado da apreciação do dólar diante do real. Não vejo as importações como risco às empresas
locais, desde que as peças tenham
qualidade que atendam as especificações de peças originais e/ou
certificadas pelo Inmetro (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia). Outro fator que contribui para os fabricantes locais é
a continuidade nos negócios e o
serviço prestado em assistência
técnica e pós-venda.

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

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?
Historicamente, o fator preço predominava na decisão de compras
do consumidor, mas acredito que,
de forma geral, o consumidor está
muito mais consciente com relação
à qualidade dos produtos. Nessa
consolidação de uma sociedade
baseada na conectividade, teremos
um consumidor com mais acesso à
informação, portanto, com expectativas cada vez maiores com relação
à qualidade de produtos e serviços.
A Mahle tem atuação em praticamente o mundo inteiro. O que representa hoje o mercado brasileiro
para o Grupo?
A região da América do Sul representa 22% do faturamento global da
divisão do Aftermarket.
Alguns analistas apontavam no início do ano que o setor de reposição
teria 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?
Como eu disse, vários fatores podem influenciar negativa e positivamente a performance do setor
de Autopeças. Pelo lado positivo,
temos o aumento da localização em
função da redução das importações;
o aumento da frota (Aftermarket
Sweet Spot); a maior conscientização
da manutenção preventiva, já que o
gasto médio por veículo é muito inferior a outros países e a queda de
venda de veículos novos e aumento da reparação do usado, embora a
performance não seja inversamen-

te proporcional. Portanto, acreditamos que é a “hora do Aftermarket”.
Qual é a expectativa da Mahle para
o Brasil nos próximos dois anos?
Difícil fazer uma previsão em função da volatilidade econômica e
política do Brasil. O objetivo é sempre incrementar as vendas ao longo
dos anos, aliado ao controle de custos, porém as vendas dependem
de uma série de fatores externos
à companhia, como, por exemplo,
nível de atividade econômica brasileira e de seus principais mercados de atuação global, ambiente de
negócios e investimentos, câmbio,
condições para financiamento de
veículos, desempenho da produção e vendas do mercado automobilístico brasileiro e argentino,
entre outras.
O Brasil tem convivido no último
ano com uma grave crise política.
Até que ponto isso interfere nos
negócios de forma geral?
Afeta totalmente as empresas. O
País passa por uma retração no
ritmo da atividade econômica e
seus desdobramentos, sobretudo
na queda na renda, desemprego,
juros, redução nos investimentos
e o aumento da inadimplência.
Consequentemente as empresas estão sofrendo com uma alta
exigibilidade de capital de giro e
pressão por redução nos estoques;
aumento dos custos operacionais e
fluxo de capital negativo.
A confiança do consumidor brasileiro também apresentou forte
queda, influenciada por três fatores:
pelas condições correntes, pelas
condições de investimento, de expectativas e de confiança. De acordo com o ex-secretário norte-americano do Tesouro, Larry Summers, “a

confiança é a forma mais barata de
estímulo econômico”.
Em relação à diversificação dos
mercados de atuação, buscamos
adequar nosso mix de mercado
para equilibrar a atuação nos segmentos OEM e IAM, tanto no mercado interno como no externo, de forma a compensar as oscilações nos
diferentes segmentos e mercados
e a estabilizar nossas margens de
lucratividade ao longo do tempo.
Desta forma, eventuais retrações
nas vendas para o segmento OEM,
por exemplo, podem ser gradualmente compensadas por vendas
adicionais para o segmento IAM
e eventuais retrações em nossas
exportações podem ser compensadas por aumento de vendas no
mercado brasileiro, como ocorreu
no passado recente.
Qual é o peso do setor de reposição
brasileiro para a Mahle atualmente? É possível ampliar essa fatia
de negócios?
O Aftermarket representa aproximadamente 30% do faturamento
da região da América do Sul. No
Aftermarket, mesmo com esse cenário mais adverso, um panorama
de letargia e retração, a empresa
conta com a expectativa de aumentar o volume de negócios e crescimento real. Acreditamos que a
ampliação da fatia do negócio será
possível com a manutenção de
nossa participação de mercado na
linha de componentes para motor,
crescimento em filtros e turbocompressores e com a expansão
do portfólio de produtos, mais recentemente com a aquisição pelo
grupo Mahle da Letrika (reconhecido fabricante de componentes
eletrônicos e mecatrônicos), nosso grande desafio, e que estamos
canalizando grande parte dos
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esforços. Outra importante novidade foi a recente aquisição da
Delphi que é um reconhecido fabricante da Linha de Gerenciamento
Térmico. Fazem parte da Unidade
Térmica da Delphi 13 plantas de
produção, que estão localizadas na
Polônia, Eslováquia, Hungria, nos
Estados Unidos, no México, Brasil,
na China e Índia, bem como três
grandes centros de pesquisas nos
Estados Unidos e em Luxemburgo.
Com a expansão continuada da
nossa gama de produtos continuaremos a seguir passo a passo a estratégia da política da companhia
orientada ao cliente e ao mercado
a fim de oferecer um suprimento de
peças e serviços cada vez melhor.
Isso caminha simultaneamente a
uma orientação mais forte também
no mercado de reposição.
O chamado “custo Brasil” ainda é
um entrave para as empresas internacionais que buscam atuar por
aqui? Como superá-lo?
Sem dúvida, o “custo Brasil” impede um crescimento mais robusto
da economia, minando a eficiência
da indústria nacional e a competitividade dos produtos brasileiros.
Com a crise econômica e a situação
internacional desfavoráveis, houve desvalorização significativa do
real, o que deu à indústria algum
espaço para respirar. Mas o cenário
negativo afetou os investimentos e
causou uma queda na demanda por
produtos industrializados.
É difícil superar os custos, mas,
a fim de atingir nossos objetivos
e promover nosso crescimento,
pretendemos acelerar a implementação das estratégias de otimização em nosso know-how em
tecnologia buscando soluções inovadoras e cada vez mais sustentáveis; continuar a buscar ganhos
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de produtividade e eficiência em
custos; desenvolver oportunidades
no setor automobilístico e setores
industriais complementares, bem
como desenvolver soluções integradas e customizadas, visando
intensificar o relacionamento com
nossos clientes.
A Mahle promove treinamentos e
suporte para as oficinas de reparação? Gostaria que falasse sobre
a importância de oferecer esse tipo
de suporte aos reparadores. É um
dos diferenciais da Mahle?
Como o mercado está mais exigente e competitivo teremos cada vez
mais o desafio da modernização e
renovação da frota, alta tecnologia empregada na fabricação dos
produtos, a ênfase no fornecimento de módulos/sistemas, aumento do conteúdo eletrônico e, não
menos importante, a qualificação
do reparador para fazer frente à
inovação tecnológica.
Sem dúvida, é papel fundamental do fabricante promover e
auxiliar na qualificação dos profissionais do varejo e reparação, para
adequá-los à inovação tecnológica.
Planejamos realizar em 2016 mais
de 335 palestras técnicas/institucionais através de nossa equipe
de engenheiros da Assistência
Técnica e Vendas. A empresa
também conta com um moderno
Centro de Treinamento em Motores
no nosso Centro Tecnológico em
Jundiaí (SP) para ministrar curso
de motores para os reparadores e
profissionais de vendas dos varejos
e distribuidores.
Contamos ainda com as 84
Retíficas Credenciadas Mahle
Metal Leve e mais de 185 Postos
de Serviços Autorizados (Turbos),
que funcionam como extensão da
fábrica. São mais de 3.000 eventos

no ano envolvendo mais de 40.000
profissionais do setor.
Por ter essa presença global e contar com colaboradores de diversos países, como a Mahle atua no
Brasil: a partir de uma identidade
global ou buscando integrar características brasileiras ao cotidiano
da companhia?
Temos uma identidade global, mas
sempre respeitando as características regionais.
Por fim, gostaria que falasse sobre os investimentos da Mahle em
pesquisa e desenvolvimento. Qual
a importância desse tipo de investimento específico atualmente?
As pesquisas e o desenvolvimento
representam 5,7% do total das vendas globais da Mahle. Temos mais
de 6.000 colaboradores nos centros
de pesquisas e desenvolvimento.
Na verdade, a Mahle acompanha
as megatendências mundiais: crescimento populacional e urbanização; mobilidade e a tendência de
compartilhamento car sharing e
transporte público; conscientização
climática e boom da conectividade
e como tudo isso pode convergir
para o setor de Autopeças. Com
isso, a Mahle vem apresentando
soluções como o Jet Ignition®, tecnologia desenvolvida pela Mahle
para a Fórmula 1; Global Flex (as
novas tecnologias irão estimular o
uso de etanol e misturas que elevem a octanagem para próximo de
100; oportunidade para o Brasil)
e o SmartHeat, sistema otimizado de aquecimento de combustível para motores flex, entre outras. Conforme Romeo Busarello:
“As empresas não morrem por
fazerem coisas erradas, morrem por fazerem as coisas certas
por tempo demais”.
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Em Destaque

Inteligência para crescer
Rochester completa 55 anos com plena disposição
para evoluir no mercado automotivo

N

o próximo mês de setembro a Rochester completará 55 anos de história e, apesar de ter
evoluído no período, orgulha-se por manter
em sua estrutura central o mesmo princípio: atuar
como distribuidor de miudezas para veículos a diesel. Atualmente, a empresa trabalha com componentes
que atendem aos veículos da Mercedes-Benz, Scânia,
Volkswagen, Ford, Volvo, Volare, General Motors, Iveco
e da Linha Trucks e Carretas.
Logo em seu início, a Rochester focou seu trabalho no atendimento imediato aos caminhoneiros, já
que eles próprios buscavam pequenas peças e realizavam pequenos reparos em seus veículos. A localização da unidade era estratégica: um trecho da Radial
Leste que acabava de ser inaugurado, realizando a
ligação entre a capital paulista e a cidade de Cubatão.
De acordo com Claudio Gilberto Marques, diretor da
empresa, o trecho em questão era conhecido por ser
uma região em que os caminhoneiros paravam para
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um pequeno descanso e aproveitavam a oportunidade
para arrumar os caminhões.
No começo, a Rochester atuou a partir do princípio
de varejo. No entanto, ao perceber que o mercado,
tanto no interior de São Paulo como em diversos outros Estados, era carente de “miudezas e peças para
caminhões e ônibus”, a empresa passou a abastecer
os próprios varejistas. Estes, até então, apresentavam dificuldades para se relacionar com fabricantes.
Segundo o executivo, mesmo as pessoas interessadas
no desenvolvimento do setor de autopeças brasileiros
não tinham informações a respeito de onde adquirir
os produtos ou de como aproveitar as carências e demandas do mercado.
“A Rochester iniciou sua atividade comercializando apenas em balcão. Com o decorrer do tempo, foi
observada a necessidade de atuar em outros Estados.
Passou-se então a trabalhar com atacado, especializando-se em miudezas para veículos a diesel (caminhões,

ônibus e pick-ups)”, explica Marques, em entrevista
exclusiva à revista Mercado Automotivo. “Hoje atuamos em todo o território nacional. Possuímos quatro
unidades estrategicamente localizadas nas regiões
Sudeste e Nordeste: a matriz e uma filial em São Paulo,
enquanto as outras filiais estão em Betim (MG) e Feira
de Santana (BA)”, completa.
Apesar de destacar o início simples e promissor da
empresa, Marques faz questão de salientar que chegar
aos 55 anos de atuação no Brasil, dadas as condições
enfrentadas cotidianamente pelo setor industrial, foi
fruto de muito trabalho. De acordo com ele, se avaliamos o cenário econômico brasileiro nas últimas décadas, “podemos dizer que chegar aos 55 anos é um verdadeiro milagre”. Ainda assim, ressalta, na história da
Rochester as coisas foram acontecendo naturalmente.
“Passamos por vários processos e planos econômicos
que deixaram muitas empresas preocupadas com o
futuro. Por isso, podemos dizer que somos heróis por
atingir essa marca”, completa.
Durante o período de história da empresa, o executivo afirma que o mercado automotivo também foi
abalado pelos regimes tributários implantados. Hoje,
de acordo com ele, o entendimento do sistema tributário requer um conhecimento profundo de comercialização em cada Estado. “Isto onerou demais os custos,
pois foram necessários criar departamentos para cobrir
estas necessidades”, avalia.
Diante da complexidade de se atuar nas mais diversas regiões brasileiras, a Rochester investiu em processos que tornassem a relação com os clientes mais
simples e assertivas. Dessa forma, a empresa destaca
que oferece aos clientes de todo o País diversos canais
para a elaboração de pedidos.
Anualmente, a companhia dedica investimentos
para aprimorar o CD ROM Rochester, uma ferramenta
que já se tornou um referencial no mercado em que
atua. O dispositivo, após a instalação de uma ferramenta eletrônica, permite uma rápida visualização e
seleção de produtos a partir da descrição, do número
original ou então da montadora. “O cliente Rochester
emite e envia pedidos com muita facilidade, sendo
que o pedido é acatado em poucos minutos via sistema eletrônico pelo vendedor interno. Além do CD
ROM, a Rochester disponibiliza um leque de facilidades para o cliente, tais como pagamento antecipado
de impostos, no qual a empresa paga o tributo devido
antecipadamente para o cliente (ICMS-ST); utilização
de frete direcionado, [...] (no qual) o cliente recebe
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Claudio Gilberto Marques, diretor da Rochester

a mercadoria com valor atrativo de frete efetuando
o pagamento do mesmo juntamente com a data do
primeiro vencimento dos boletos decorrentes dos
produtos; e emissão de etiquetas de identificação dos
produtos pedidos, que [...] facilita a identificação e
localização dos produtos no ponto de venda”, aponta
a empresa em seu site oficial.
E engana-se quem pensa que a maior preocupação
financeira atual da empresa é a logística para chegar
aos locais mais distantes do País. “Apesar de nossa
logística ser bastante complexa, atualmente nossos
gastos se concentram mais em razão do sistema tributário nacional. Ou seja, a substituição tributária,
que fez com que investíssemos em filiais para melhor
atender aos nossos clientes”, avalia o executivo que,
entretanto, não esmorece em relação aos próximos
anos de atuação.
“Não desistimos. A Rochester é uma empresa que
se preocupa com o cliente, com o mercado e com a
sociedade em geral. Dedicação e superação em todas as etapas são de fundamental relevância para a
qualidade no resultado de nossos produtos e serviços”, afirma. Marques se permite, inclusive, ser otimista, apesar da crise econômica que o Brasil enfrenta
atualmente. “Otimismo é o que não falta, apesar das
vendas não estarem em um nível ideal. Acreditamos
que logo o mercado retomará de uma maneira que
possamos administrar nossas empresas. Temos (nos)
planejado para montarmos mais duas filiais estrategicamente selecionadas, a fim de atender melhor nossos clientes. A Rochester também se preocupa com a
função social, contribuindo para ONGs que promovem
a educação integral do cidadão em harmonia com a
natureza”, completa.
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Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
O mês de julho foi positivo para a indústria, especialmente quando se leva em consideração os resultados obtidos no período anterior. Na comparação com junho, houve aumento de 5,4% no total de veículos licenciados.
O aumento mais expressivo ocorreu com os ônibus: 73,1%. Apesar disso, na comparação com o mês de julho de
2015, houve queda de 17,3% nos licenciamentos. No acumulado de janeiro a julho o decréscimo é mais intenso:
22,6% a menos de licenciamentos.
2016
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUL
A

JUN
B

JAN-JUL
C

JUL
D

JAN-JUL
E

A/B

A/D

C/E

156.988

148.885

1.001.104

189.936

1.293.593

5,4

-17,3

-22,6

Veículos leves

150.802

143.866

964.536

182.158

1.239.527

4,8

-17,2

-22,2

Automóveis

128.208

122.794

834.395

156.383

1.059.037

4,4

-18,0

-21,2

22.594

21.072

130.141

25.775

180.490

7,2

-12,3

-27,9

4.486

4.037

29.187

6.353

42.983

11,1

-29,4

-32,1

143

178

1.043

232

1.573

-19,7

-38,4

-33,7

1.220

1.104

7.769

1.730

12.007

10,5

-29,5

-35,3

376

415

2.581

631

4.266

-9,4

-40,4

-39,5

Semipesados

1.268

1.212

8.461

2.111

14.398

4,6

-39,9

-41,2

Pesados

1.479

1.128

9.333

1.649

10.739

31,1

-10,3

-13,1

Ônibus

1.700

982

7.381

1.425

11.083

73,1

19,3

-33,4

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

145,1

148,9

157,0

Fonte: Renavam/Denatran.
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
A produção de autoveículos montados no Brasil teve desempenho semelhante ao de licenciamentos. Na comparação com o mês anterior, julho registrou alta de 4,7%, com destaque para os caminhões do segmento Semileves,
que tiveram aumento de 57,9% no período. No entanto, os índices voltam a ficar negativos quando se olha para o
ano de 2015. No acumulado dos primeiros sete meses do ano diante do mesmo período de 2015, houve redução
de 20,4% na produção automotiva.
2016
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUL
A

JUN
B

JAN-JUL
C

JUL
D

JAN-JUL
E

A/B

A/D

C/E

189.907

181.449

1.205.410

224.140

1.514.011

4,7

-15,3

-20,4

Veículos leves

183.181

174.055

1.158.146

215.646

1.450.022

5,2

-15,1

-20,1

Automóveis

150.425

142.679

983.175

192.375

1.245.789

5,4

-21,8

-21,1

32.756

31.376

174.971

23.271

204.233

4,4

40,8

-14,3

5.091

5.570

36.390

6.599

48.229

-8,6

-22,9

-24,5

180

114

1.497

148

941

57,9

21,6

59,1

1.401

1.539

9.592

1.596

12.534

-9,0

-12,2

-23,5

291

400

2.424

268

2.889

-27,3

8,6

-16,1

Semipesados

1.738

1.440

10.443

2.402

18.913

20,7

-27,6

-44,8

Pesados

1.481

2.077

12.434

2.185

12.952

-28,7

-32,2

-4,0

Ônibus (Chassis)

1.635

1.824

10.874

1.895

15.760

-10,4

-13,7

-31,0

350

560

2.978

682

3.985

-37,5

-48,7

-25,3

1.285

1.264

7.896

1.213

11.775

1,7

5,9

-32,9

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

175,3

181,4

189,9

Fonte: Renavam/Denatran.
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Agir é necessário
Investimentos em inovação podem ser determinantes para
as empresas que desejam permanecer vivas

P

obre daquele que, neste
momento que o País atravessa, sugerir investimentos em inovação à sua empresa
ou organização. Afinal, quando
falamos hoje em voltar os olhos
da companhia para esta questão
em específico, o que se entende
de imediato é que será necessário
gastar rios de dinheiro. E, pior, sem
retorno garantido.
Graças à crise econômica que o
Brasil enfrenta atualmente, muitas
empresas foram praticamente obrigadas a reduzir custos. Cada uma
avaliou melhor suas alternativas,
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mas fato é que parte dos brasileiros
teve de lidar com o desemprego
novamente, um fantasma que para
muitos estava simplesmente enterrado em algum lugar do passado.
Falar, portanto, em aumentar
os custos nesse momento pode
soar como uma insanidade, mesmo em diferentes segmentos industriais do Brasil. O que poucos
pensam, no entanto, é que é justamente o investimento em inovação que poderá ser o fiel da balança entre as empresas que irão
perecer e aquelas que seguirão
sua história quando a crise passar.

Diante das dúvidas que geralmente permeiam o assunto, a revista
Mercado Automotivo consultou
Antônio Jorge Martins, coordenador
do MBA em Gestão Estratégica das
Empresas da Cadeia Automotiva na
Fundação Getúlio Vargas. Martins
explica que o investimento em
inovação tem sido visto como algo
dispensável pelo senso comum
em um momento de crise como a
que atravessamos.
“Inovação tem sido comumente
traduzida como uma atividade demandante de investimentos de alto
custo e risco, em geral associada a

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

produtos e processos intensivos
em conhecimento e altamente tecnológicos”, explica o coordenador.
“Trata-se de uma concepção errônea associar a atividade de inovação apenas a produtos de alta tecnologia, a investimentos custosos e
de difícil execução”, completa.
De acordo com o especialista,
diferentemente do que muitos na
indústria imaginam, a atividade
de Pesquisa & Desenvolvimento
(P&D) não é a única fonte de inovação, apesar de ser importantíssima nesse contexto. “Uma definição
mais ampla de inovação, trazida
pelo Manual de Oslo, inclui a ‘implementação de um produto (bem
ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo,
ou um novo método de marketing,
ou um novo método organizacional
nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas
relações externas’. Em outras palavras, inovar é trazer para o mercado soluções, produtos e processos
que se mostrem bem sucedidos,
que gerem demanda e estejam associados a resultados (econômicos
ou não)”, avalia.
Dessa forma, muitas vezes uma
simples reorganização de processos ou de equipe pode ser suficiente para gerar bons resultados
para uma companhia. Conforme
expõe Martins, é exatamente em
momentos de crise e em ambientes desafiadores que inovar pode
se converter em decisão estratégica
para as organizações.
Trata-se de um importante diferencial, especialmente se levarmos
em consideração que são poucas
as empresas que decidem apostar

nessas mudanças. De uma forma
otimista, é possível pensar que
determinado processo inovador
poderia, inclusive, proporcionar à
empresa a saída da crise. Ou seja,
por meio de alguma mudança em
sua estrutura, a companhia poderia deixar para trás as dificuldades
recentes, apostando até mesmo
num crescimento de receita ou
corpo de trabalho.
No entanto, há diversas oca
siões em que a mudança inovadora
simplesmente capacita a empresa
a passar pela crise, o que já é um
resultado e tanto. Passar por um
período de turbulência sem grandes consequências é o que faz
muitas empresas – não apenas do
setor automotivo – alcançarem 50,
60, 80 anos de vida. Não é fácil, obviamente, já que para manter-se
firme a companhia não depende
simplesmente de seu próprio esforço. É necessário levar em consideração o desempenho de seu
setor, do Brasil, dos países para os
quais exporta seus produtos, etc.
No entanto, com certas mudanças
(no âmbito da inovação) a empresa
pode promover grandes alterações
em seu cotidiano ou até mesmo a
longo prazo, garantindo que quando a crise passar (e esperamos
que passe logo) estará à frente
dos concorrentes que seguiram fazendo as coisas da mesma forma.
Afinal, é como o ditado aponta: se
você segue fazendo tudo da mesma forma, não deve esperar por
resultados diferentes.
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Para exemplificar como o investimento em inovação pode ser determinante para que um setor se
recupere de um momento negati-

vo, Martins aborda a situação da
indústria automotiva no início da
década de 1990. Naquele momento, os brasileiros enfrentavam uma
inflação absurda e descontrolada,
e tinham que lidar com a transição
entre a ditadura e a democracia
direta, com as consequências que
todo esse processo gerava.
Diante de todas essas dificuldades, o setor automotivo brasileiro
precisava inovar. Com a abertura
econômica, o País passaria a receber diversos modelos importados
em uma competição que já tinha
vencedor certo. Alvo de críticas
até mesmo do então presidente
Fernando Collor, a indústria automotiva teve de se repensar.
“A indústria automobilística brasileira, no início da década de 90,
fez frente a um processo intenso de
abertura econômica, financeira e
tecnológica que expôs as empresas
à competição internacional. Este
ambiente revelou para as empresas necessidades urgentes de melhoria nos padrões de qualidade,
produtividade e competitividade
das corporações aqui instaladas”,
explica o especialista. Martins explica que, naquela situação, foi
necessário investir e apostar na
inovação em produtos para que a
situação melhorasse.
“O recurso à inovação – neste
caso, na inovação em produtos —
foi uma das respostas da indústria
automobilística para a ‘sobrevivência’ neste novo contexto. Tal
necessidade teve reflexos diretos
no lançamento de veículos então
produzidos no Brasil, que foi o
triplo do número de lançamentos
que ocorreram nos anos 1980, em
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linha com uma estratégia de lançar
produtos atualizados. Ademais, a
indústria automotiva promoveu
uma redução significativa no tempo de lançamento dos veículos no
Brasil em relação ao tempo de lançamento nos mercados externos,
o que contribuiu para manter o
mercado brasileiro atualizado em
termos das tendências internacionais, diminuindo o grau de defasagem tecnológica. Houve também
uma redução no ciclo de vida dos
veículos brasileiros os quais, ou
saíram de linha ou foram substituídos por versões reestilizadas mais
atuais”, aponta.
De acordo com ele, o período
registrou também fortes investimentos em inovação de processo
entre as empresas do setor, a partir
de uma reestruturação produtiva,
com implementação de novas práticas organizacionais e métodos
de produção mais eficientes que
permitiram repensar as práticas
então correntes.
“Assim como já ocorria no setor
automotivo mundial, a habilidade
em fornecer respostas rápidas e
de caráter inovador a demandas e
contingências do mercado passou
a ser considerada fator estratégico
entre as empresas e um diferencial no mercado. Inovações em
produto, em processo, em formas
organizacionais, em estratégias
de marketing, em novos serviços
para o consumidor, entre outras,
se mostram adequadas para enfrentar os desafios então colocados pela abertura do mercado
brasileiro”, completa.
É preciso, portanto, repensar a
estrutura que engessa e paralisa
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as empresas nestes momentos de
crise. O investimento em inovação
pode sim ser um fator determinante para que a companhia atravesse
as turbulências de maneira mais
calma. Cortar parte do quadro de
trabalho costuma ser a primeira alternativa pensada pelas diretorias
para enxugar gastos e sobreviver
aos momentos negativos. No entanto, essa opção acaba gerando
custos trabalhistas imediatos, além
de um péssimo ambiente de trabalho na sequência das atividades.
Quando a situação acalma, a
empresa geralmente tem de contratar novos profissionais para repor as saídas, gerando novos gastos
com treinamento e adaptação dos
colaboradores. Ou seja, a empresa
precisa gastar em dois momentos,
tornando as demissões ineficazes
no que diz respeito ao corte de gastos. As decisões não são simples,
de fato. Ao definir a estratégia que
usará para aplacar a crise, o executivo precisa pensar em longo prazo,
sem decisões imediatistas.
Ainda que a estrutura da empresa seja rígida e vertical, é importante promover reuniões entre
a diretoria nesse momento para
que as diversas alternativas sejam
levantadas e estudadas. Muitas vezes, conforme explica Martins, não
se trata de priorizar outro setor,
mas de repensar os negócios desenvolvidos pela companhia.
“São nestes momentos, em que
as organizações são confrontadas e
desafiadas, que repensar os investimentos em inovação pode vir a
ser um diferencial no mercado, sem
necessariamente priorizar setores
ou atividades, mas sim (re)avalian-

do todos os negócios da organização”, complementa o especialista.
Outra vantagem no investimento em inovação, muitas vezes
ignorada por executivos, é o aspecto psicológico da questão. A
crise financeira não é segredo para
ninguém e esse cenário gera muita
instabilidade entre os próprios funcionários da empresa. Ainda que
a diretoria não fale abertamente
em demissões, a simples percepção de que isso pode ocorrer a
qualquer momento, faz com que a
instabilidade paire sobre os colaboradores, acarretando em perda
de produtividade.
No entanto, se o funcionário
percebe que a empresa, mesmo
diante da crise, está investindo
em inovação, sua própria confiança é renovada. Nessas situações, é
ainda mais interessante que a empresa informe claramente como
está investindo em processos,
produtos e inovações para que a
companhia atravesse a crise com
mais tranquilidade. Assim, deixa-se claro que a empresa está se
movimentando para permanecer
saudável. Ainda que o funcionário
não receba aumento, nem veja novidades quanto à participação nos
lucros, por exemplo, ele se sentirá
valorizado ao perceber que a companhia está investindo em seu
ambiente de trabalho. Lembre-se:
resultados diferentes requerem atitudes diferentes. Se você não quer
ver sua empresa afundar, repense
as estratégias que tem adotado
e reflita se não é necessário inovar em procedimentos, produtos
ou em ambos.
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Inovar para economizar
Empresa aposta no método Lean de gestão visual
para evitar despesas em sua unidade

C

onforme ilustra a matéria de capa desta edição da revista Mercado Automotivo, inovar não
significa, necessariamente, apostar em grandes
investimentos. Ao contrário, muitas vezes algumas simples mudanças em estruturas e processos das empresas podem ser suficientes para gerar uma economia
significativa em seus balanços finais. Em tempos de
apertos econômicos em diversos setores, evitar o desperdício pode ser primordial para as companhias que
desejam seguir com força no mercado.
Foi pensando nesses conceitos que a fabricante
global Terex resolveu implementar mudanças na estrutura de sua unidade fabril de Cotia, em São Paulo. A
empresa, que produz uma ampla diversidade de equipamentos dos segmentos de construção, infraestrutura,
expedição, transportes, extração, mineração, refinaria,
energia, serviços públicos e de fabricação, aproveitou
as férias coletivas do início deste ano para promover
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profunda transformação na parte de gestão e controle
de processos.
Assim, a Terex adotou o método Lean de gestão
visual. Trata-se de um conceito cujo principal objetivo
é atuar localmente em cada item que gera desperdício
de tempo, custo ou recursos nas empresas. O método
Lean voltado para a gestão visual busca, como o próprio nome indica, alterar práticas e conceitos visuais
que, até então, geravam prejuízos (às vezes até mesmo
imperceptíveis) no cotidiano da companhia.
A ideia partiu de Fernando Pantozzi, gerente
Industrial Sênior recém-chegado à unidade da Terex, e
Vitor Luís A. Santos, supervisor de Métodos e Processos
Terex Business System, que já trabalha na empresa há
cinco anos. Com mais de 20 anos de experiência em
gestão de fábrica e Supply Chain, Pantozzi ressaltou os
resultados obtidos em menos de seis meses das novas
práticas. “Houve ganho de produtividade, redução de
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custos e participação dos colaboradores, garantindo
aumento de competitividade”, afirma.
Para Pantozzi, dois fatores levaram às conquistas
obtidas em curto espaço de tempo e foram a receptividade e a aderência da equipe ao projeto adotado pela
Terex. De acordo com ele, os profissionais conseguiram
enxergar como o trabalho que executam interfere diretamente no resultado final da operação. “Hoje, temos
um clima de engajamento e interação dos colaboradores, apresentando sugestões. Cada um entende o seu
papel no processo produtivo. Com isso, houve mudança de comportamento. Eles deixaram de ser reativos
para passar a proativos”, completa o executivo.
A empresa exemplifica as declarações de Pantozzi
apontando os casos em que a interferência positiva
dos funcionários colaborou para a melhoria dos processos. Uma das sugestões, por exemplo, permitiu que
uma área dobrasse sua produção mesmo com apenas
metade dos profissionais envolvidos. De acordo com
a companhia, a evolução foi resultado de uma simples
mudança observada por um colaborador “que passava
despercebida até então”. A empresa não entra em detalhes sobre o método produtivo que foi alterado, mas
explica que parte dos funcionários que executavam a
atividade foi realocada para outra área da fábrica demandante de mão de obra. Tal prática, afirma Pantozzi,
se tornou frequente com o novo método de gestão.
Graças ao envolvimento e à participação direta dos
funcionários, a empresa já evitou o investimento de
quase R$ 1 milhão na unidade para reforma de adequação de espaço. Uma das técnicas utilizadas para
atingir a mudança foi dar liberdade aos colaboradores
para que eles discutissem entre si as alternativas, estimulando e apoiando o debate de ideias. O resultado
foi evitar uma despesa até então certa através de uma
“simples mudança de layout”.
“Com a adoção de quadros de gestão visual, foi possível expor todos os conceitos e objetivos que a empresa preconiza e dividir com toda a equipe. Chamados
DIRCE Meeting – The BIG 5, o quadro central das operações concentra dados sobre os cincos pontos importantes que foram destacados pela equipe, tais como:
plano, segurança, qualidade, custo e moral. O modelo
para destacar os cinco pontos relevantes foi construído
em conjunto com a equipe. A designação DIRCE representa disciplina, rotina e consistência”, explica a Terex,
em comunicado divulgado à imprensa especializada.
O quadro central é abastecido diariamente pelos
líderes das quatro áreas da fábrica, mas a unidade pas-
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Envolvimento e participação direta dos funcionários fez com que
empresa evitasse gastos com reforma de adequação de espaço a partir
de “simples mudança de layout”.

sou a contar também com totens em cada estação de
trabalho com as mesmas informações. “Diariamente o
líder de cada área avalia o resultado obtido, aponta
possíveis problemas, discute com a equipe a situação,
define as metas para a próxima jornada e alimenta o
quadro geral”, afirma Pantozzi.
Com isso, todo esse material passou a ficar exposto
de forma mais simples e direta a todos os colaboradores, com atualizações diárias dos processos. “Antes
da gestão visual, as planilhas de controles ficavam nos
computadores e não se tinha uma visão clara e completa do processo. Agora, enxergamos com facilidade o
que acontece e detectamos problemas e gargalos com
rapidez, e ainda sobra tempo para pensar em melhorias”, explica Santos.
Apesar dos resultados, de certa forma, imediatos,
a empresa ressalta que o processo de gestão visual
estabelece a melhoria contínua. Com isso, a companhia lançou aos colaboradores o desafio de comparar
os resultados da unidade brasileira aos da planta da
Terex na Alemanha, referência em padrões de qualidade e desempenho. “O que parecia inatingível está
ficando cada vez mais próximo da nossa realidade”,
comemora Pantozzi.
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Respeite a sinalização de trânsito.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Jerônimo Mendes
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E

mpreender é para fortes de espírito, para quem
deseja prosperar, contribuir, fazer a diferença
no mundo. Sobreviver é fácil, mas construir um
negócio de sucesso é desafio para gente grande, disposta a abrir mão da satisfação imediata em prol do
benefício futuro.
Se quiser trilhar esse caminho e fazer a diferença no
mundo, aqui estão dez lições essenciais para ajudá-lo
a torná-la mais rica, desafiadora e próspera:
1. Elabore um bom modelo de negócio: nunca inicie
nada sem elaborar um modelo de negócio consistente e bem definido. Pode ser o Modelo Canvas ou
o Modelo Porter e Drucker, o qual deve responder
a quatro questões básicas: em que negócio você
está? O que você realmente vende? Qual é o seu
público-alvo? Qual é o seu diferencial competitivo?
2. Invista parte do seu tempo conversando com empreendedores de sucesso: pessoas que já trilharam o
caminho do empreendedorismo podem lhe oferecer dicas valiosas de como administrar o negócio.
3. Pare de bancar o adivinho, compre um mapa: não
é necessário inventar a roda, adote ferramentas
consagradas e simplifique a sua vida.
4. Visualize o futuro: se você imagina como deve ser a
empresa daqui a 5 ou 10 anos, por que não começa
agora? Seja simples, mas, acima de tudo, preocupado com o futuro da sua empresa.
5. A felicidade é um fluxo de caixa positivo: fluxo de
caixa positivo é um bom sinal, mas não é sinônimo
de lucro, portanto, mão de ferro no controle financeiro. Você só saberá se vai ter lucro quando o balancete estiver fechado, portanto, não se empolgue
até que o negócio esteja consolidado.
6. Adote o pensamento estratégico desde o início:
comece pequeno, pense grande e cresça rápido,
mas lembre-se de dedicar tempo para pensar no
negócio sempre que puder. Quanto mais estratégico, menos operacional; quanto mais operacional,
menos estratégico.
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Empreendedorismo em 10 lições

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.

7. Dedique-se de corpo e alma ao negócio: seja ávido
por conhecimento, pois quanto mais você entender
do seu negócio, menos surpresas ruins você terá;
dominar um negócio por completo leva tempo, a
curva de aprendizado é longa, portanto, trate-o
como se fosse a coisa mais importante da sua vida.
8. Cada coisa no seu lugar: não misture as coisas, nem
dinheiro nem relacionamentos; ambientes diferentes demandam competências diferentes; ser pai é
uma coisa, ser patrão é outra; se você quiser tratar
os empregados como filhos e os filhos como empregados jamais conseguirá construir um negócio
de sucesso.
9. Adote um comportamento empreendedor: é impossível ser empreendedor apenas falando de negócio, portanto, lidere pelo exemplo, decida rápido,
defina o seu próprio estilo, estimule a colaboração
e, principalmente, seja um ótimo ouvinte. Você não
precisa implantar tudo o que lhe dizem, mas pode
obter ótimos insights.
10. Monitore os resultados diariamente: a única maneira de saber se você está indo bem é monitorando
os resultados e tomando medidas efetivas para
corrigir desvios, quando necessário.
Pense nisso e empreenda mais e melhor!
P.S. escrito e publicado originalmente no Portal Tempo
de Mulher.

Respeite a sinalização de trânsito.

Pesquisa (PCCV – fevereiro de 2016)
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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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A corrupção
é uma doença viral e global

E

m estudo recente, denominado The Corruption-Virus:
Intertwining theories, Peter
Forsberg e Kristofer Severinsson,
da UPPSLA University, compilaram
vários artigos de especialistas sobre o processo de disseminação da
corrupção em instituições públicas
e privadas.
Segundo eles, a metáfora ajuda
a compreender o fenômeno e seu
impacto nas organizações. O conceito associativo ajuda ainda a explicar como a corrupção se espalha e
o dano que produz às empresas e
aos governos.
Primeiramente, um vírus se instala mais facilmente em organismos
desprotegidos e abalados. Não é
preciso dizer como isso ocorre nos
seres humanos.
No caso das instituições, são
aquelas financeiramente enfraquecidas, com sistemas de governança
frouxos e colaboradores incapazes
de assumir um código rigoroso
de valores.
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Empresas que já foram contaminadas pela corrupção se enfraquecem e se tornam passíveis de
novos ataques.
Mas por que a corrupção debilita? Uma empresa que, por exemplo,
ganha licitações ao oferecer propinas acaba por descuidar da capacitação de seu material humano e da
qualificação de seu produto.
Empresas ou instituições que
corrompem tendem a ser piores
que outras que se exercitam todos os dias no aprimoramento de
suas operações.
E o que ocorre com os corrompidos? Recebem sempre um produto
ou serviço que poderia ser melhor.
Uma prefeitura que se vende
por propinas frequentemente não
tem como parceira a construtora que
ergueria o melhor viaduto, pelo melhor preço.
Veja que essa liderança municipal gastou mais e obteve menos.
Essa obra realizada sem o devido
cuidado e capricho exigirá repa-

ros mais frequentes, elevando os
gastos públicos.
Se o investimento em viadutos
que se esfarelam é grande, é certo que faltarão, aqui e ali, recursos
para creches, escolas e hospitais.
O sistema é perverso. Gestões
corrompidas tendem também a
corromper. Imagine essa hipotética prefeitura: o líder gestor, com
o tempo, acaba sendo obrigado a
comprar vereadores para esconder
suas falcatruas.
É um sistema sem fim, que vai
tornando a sociedade cínica. Há um
momento em que os cidadãos acreditam que esse é o único jeito de se
fazer as coisas.
Portanto, em dado momento, o
vírus da corrupção gera uma espécie
de doença mental em que as pessoas se alienam da verdade e estabelecem um universo imaginário no
qual as trocas desonestas são vistas
como fundamentais e necessárias.
A corrupção não é mal recente.
Foi denunciada por Confúcio, na

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

China; por Kautilya, na Índia; e por
Cícero, em Roma. Luís XIV determinou prisão perpétua para seu ministro das finanças, Nicolas Fouquet.
Em todas essas sociedades,
mais cedo ou mais tarde a corrupção
disseminada gerou enfraquecimento da estrutura de governo, abalos
na produção, instabilidade política
e, não raro, miséria e fome.
A China contemporânea, de regime duro, não ficou imune a essa
enfermidade. O ex-presidente Jiang
Zemin declarou: “Corrupção é como
um vírus que mina a nossa estabilidade política”.
Os chineses já investigaram,
julgaram e puniram milhares de
servidores públicos, políticos e ho-

mens de negócios. As atividades
ilegais, no entanto, ainda corroem o
sistema chinês.
A corrupção tem origem, primeiramente, na ganância, um pecado
humano antigo e altamente destrutivo. Depois, deriva da facilidade
em sistemas sem transparência, em
que o ganho fácil pode ser oculto
pela burocracia.
Por fim, a corrupção descende
também dos projetos de manutenção do poder, em que a compra de
favores garante sustentação a membros do executivo, do legislativo e
até mesmo do judiciário.
Hoje, o Brasil se assusta com
as listas enormes de políticos e
servidores públicos envolvidos no

recebimento de propinas. Há gente de todos os partidos e de todas
as ideologias.
A conclusão óbvia é: vivemos
uma epidemia, uma infecção orgânica, que mistura o privado e o
público em trocas ilícitas, encaradas
com naturalidade por quem governa
e por quem pretende governar.
Se existe uma solução, ela deve
partir dos que ainda não foram infectados. Somos nós. É preciso combater o vírus, eliminar suas fontes
transmissoras e isolar aqueles que
são seus vetores de contaminação.
É uma tarefa dificílima, complicada e perigosa, mas de seu sucesso depende o nosso futuro. Quem
vai encarar?

Carlos Júlio é professor, palestrante, empresário e escritor. Leia mais artigos do Magia da Gestão.
Siga @profcarlosjulio no twitter e seja fã no Facebook.
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Para entender
melhor a Lava Jato
Novo livro busca explicar e aprofundar
a operação que abalou os alicerces do País

E

m março de 2014 o Brasil se deparou com o
início de uma operação que, nos últimos dois
anos, abalou as estruturas política e econômica
do País. Foi por meio da Lava Jato que a Polícia Federal
passou a mostrar aos brasileiros o esquema criminoso
que havia se desenvolvido no seio da Petrobras, que
até então vivia um dos seus melhores momentos com
a expectativa da exploração da camada do pré-sal.
Pouco mais de dois anos depois, a operação já soma
mais de duas centenas de investigados, entre ex-diretores da Petrobras, políticos e empresários das maiores empreiteiras do País. O juiz federal Sérgio Moro,
responsável pela investigação, tornou-se um dos nomes mais conhecidos pelos brasileiros, recebendo a
alcunha de “herói nacional” diante de um cenário em
que o Brasil passou a descreditar cada vez mais seus
representantes políticos.
Diante de tantas informações – e fases da operação –, mesmo quem acompanhou o processo desde
o início possivelmente se perdeu em algum momento. Para ajudar a organizar essa narrativa, e também
para revelar interessantes informações de bastidores,
a editora Primeira Pessoa lançou o livro Lava Jato – O
juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil
(400 páginas, R$ 40).
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Escrito pelo experiente jornalista Vladimir Netto,
o livro traz uma linguagem simples e acessível para
garantir que todos compreendam os meandros da
Operação Lava Jato desde o seu início. Netto é repórter da TV Globo em Brasília (DF) e passou 17 meses
imerso em tudo o que cercava a operação, investigando
e redigindo o desenrolar da Lava Jato.
Um dos principais méritos do jornalista – além de
estar profundamente envolvido na cobertura feita pela
emissora carioca sobre o assunto – foi ter entrevistado importantes nomes da operação, que ajudaram a
recontar, com detalhes, informações que podem ter
passado sem grande destaque no noticiário nacional.
Netto entrevistou, por exemplo, o próprio juiz Sérgio
Moro, que desde o início das investigações tem adotado um perfil discreto diante do assédio da imprensa,
para preservar, de certa forma, todo o processo.
Além dele, o jornalista entrevistou também o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras Paulo
Roberto Costa, um dos principais nomes da empresa envolvidos no esquema de desvios de verba. Em
entrevista à Globo News, Netto afirmou que seu objetivo com a obra foi mostrar os bastidores da Lava
Jato e explicar por que a operação “foi mais longe
do que todas as outras”. “Escrevi como se fosse um

Cinto de segurança salva vidas.
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thriller, um filme de ação, para colocar o leitor dentro das
operações”, completou.
Tamanha é a qualidade da narrativa do jornalista
que o livro recém-lançado servirá de base para uma
série da Netflix sobre a Lava Jato. A produção, que será
dirigida pelo brasileiro José Padilha, deve ser lançada em 2017. Ao assinar o prefácio do livro, o escritor
e político Fernando Gabeira explica que a Lava Jato
ainda não terminou e talvez não termine tão cedo. No
entanto, no momento do lançamento do livro, a operação já era uma investigação “transformadora, que
desvendava, com competência, o maior escândalo da
história do Brasil”.
“A Lava Jato é um extraordinário trabalho de equipe
que conseguiu, sobretudo provar com fatos e documentos a inescapável realidade de que a Petrobras foi
saqueada e os saqueadores levaram os recursos para
fora do País. O autor conta em detalhes a gênese da
Operação Lava Jato e seus principais desdobramentos – da surpresa diante da dimensão do problema ao
surgimento de seus inevitáveis tentáculos. E, passo
a passo, vai desnudando a engrenagem apodrecida
que ligava as empreiteiras aos partidos no poder”,
completou Gabeira.
Conforme aponta o próprio Gabeira, uma das formas interessantes de se ler o livro de Vladimir Netto é

36

observar como cada movimento da Lava Jato foi determinando a agenda política no Brasil. “O que se ouvia
com regularidade em Brasília era isto: nada será como
antes e não sabemos quem ficará de pé. Os nomes de
parlamentares não paravam de aparecer, com destaque
para os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do
Senado, Renan Calheiros”, complementa.
Ao se concluir o livro, o que se observa, de fato, é
que o Brasil não será mais o mesmo após o término
da operação. A Petrobras mudou, a forma de se fazer
negócios entre o Estado e empresas privadas mudou e
a própria doação financeira para partidos políticos foi
afetada pelo escândalo. O processo de impeachment
da presidente Dilma Rousseff, ainda em curso, não está
propriamente relacionado à investigação da Petrobras.
No entanto, é inegável que o avanço da operação contribuiu fortemente para ampliar o desgaste de Dilma
em todo o País, inclusive com o próprio mercado.
Como uma espécie de diário, o livro de Netto explora e aprofunda os principais acontecimentos que
marcaram a operação. A leitura é valida tanto para
quem acompanhou o assunto desde o início quanto para quem, em algum momento, não conseguiu
acompanhar a quantidade de escândalos e denúncias
que surgiam.
“A Lava Jato detonou a mais eletrizante sucessão de
eventos da história recente do País. Houve vários momentos dramáticos, como o dia, em março de 2015, em
que a lista do procurador-geral da República Rodrigo
Janot foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, abrindo
investigação contra 49 pessoas, dentre elas 47 políticos.
Ou o dia em que a Polícia Federal bateu à porta do
quarto de um hotel de Brasília, onde se hospedava o
então senador e líder do governo Delcídio do Amaral.
Ao ouvir a voz de prisão, ele perguntou: ‘Isso pode
ser feito com um senador no exercício do mandato?’
Nunca havia acontecido antes. A operação foi marcada
por uma sucessão de acontecimentos surpreendentes.
Rompeu todas as barreiras, derrubou mitos e tradições
e mostrou que é possível mudar o que precisa ser mudado”, explica Netto.
Com 400 páginas, o livro tem tudo para ser um campeão de vendas no País, ainda que a operação não
tenha, de fato, sido concluída. Em um país conhecido
por empurrar seus problemas mais graves para debaixo do tapete, já é um feito e tanto observar o que
as investigações já fizeram nestes mais de dois anos
de história.
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Planejamento x Fazejamento
A diferença entre prevenir e remediar

N

a roda viva que é o dia a dia da pequena empresa, não é fácil evitar os contratempos que
roubam minutos preciosos de trabalho. O que
se deve evitar é a tendência ao fazejamento, ou seja,
ser surpreendido por acontecimentos inesperados e
ficar constantemente tendo de resolver problemas, a
ponto disso se tornar uma justificativa para a falta de
dedicação a tarefas de gestão e administração.
Neste post, vamos traduzir “acontecimentos inesperados” por “não previstos”. Não se trata de questão
semântica: ao admitir que acontecimentos podem ser
previstos, abrimos uma porta para mostrar a utilidade
indispensável do planejamento.

SUSTO, MIOPIA E FRAQUEZA
O consultor Paulo Henrique de Abreu é implacável
quando solicitado a elaborar a lista das consequências da falta de planejamento para a empresa e para
o empresário.
• Primeiro, o susto, pois o empresário que não planeja
corretamente o crescimento de sua empresa acaba
vendo a concorrência passar na sua frente, pois perde a oportunidade de antecipar o momento mais
adequado para executar as ações estratégicas necessárias, sejam as preventivas sejam as corretivas.
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• Segundo, a miopia, pois o empresário que não se

•

planeja corretamente tende a ver somente os problemas. Com isso ele acaba fazendo investimentos e ou
contratações sem levar em conta a situação futura da
empresa já que não consegue enxergar longe.
Terceiro, a fragilidade, pois quando não planeja corretamente o crescimento o empresário acaba deixando
sua empresa muito mais exposta às constantes mudanças que ocorrem no mercado. Sem planejamento,
a empresa não terá elementos para pensar de forma
abrangente e interconectada.

FOCO, RACIONALIZAÇÃO E DISCIPLINA
Para fazer uma guinada de 360 graus, do fazejamento
ao planejamento, Paulo recomenda que o empresário
comece por rever suas posturas pessoais.
1. “Tenha foco. Por meio do planejamento o empresário de uma empresa define exatamente aonde
deseja chegar e fixa as estratégias que utilizará
nessa caminhada.
2. Quando se planeja, o empresário passa a dispor de
uma referência objetiva para ordenar suas despesas
e direcionar a aplicação de seu lucro. O planejamento permite não apenas dimensionar os recursos, mas
também sinaliza o prazo e o volume necessários.
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3. Tenha muita disciplina. Existe um mito segundo o
qual basta que o empresário seja talentoso, criativo
e saiba improvisar para que ele se torne um vencedor. Embora essas sejam características importantes,
por si só não farão com que a empresa seja bem
sucedida. É necessário que haja muita disciplina
para fazer o que precisa ser feito. O planejamento
estimula e direciona a disciplina.”
INFORMAÇÃO, O PRINCÍPIO DE TUDO
Com base no que o Paulo listou acima, dá para perceber que para fazer um bom planejamento a vontade
e a inteligência são mais importantes do que recursos
financeiros. Com inteligência é possível selecionar e
relacionar as informações que chegam no enorme fluxo
de dados que o empresário recebe diariamente, de
forma ativa ou passiva.
A partir desse conhecimento bruto que recebe, o
empresário filtra os dados que considera relevantes

e, se for necessário, aprofunda a pesquisa sobre eles
(neste blog mesmo podem ser encontrados links que
facilitam a pesquisa) transformando os dados em informações que vão alimentar o planejamento que vai
traçar caminhos para a empresa, prevenindo riscos,
estabelecendo metas e como alcançá-las.
PLANEJAMENTO É MEIO E NÃO FIM
“Um aspecto importante a respeito do planejamento é
que ele é um meio e não um fim – adverte o consultor
Paulo Henrique de Abreu. Pode e deve ser periodicamente revisto, pois precisa ser encarado pelo empresário não como um trilho, mas sim como um caminho
que sinaliza a direção a ser tomada pela empresa. O
planejamento não pode ser uma ‘camisa de força’ na
qual o empresário se sinta sufocado, pois, caso o empresário não se ‘enxergue’ no planejamento, muito provavelmente o destino desse documento será o fundo
de uma gaveta no armário do depósito”.

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/

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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Erik Penna

Como um bom
cadastro de clientes pode
potencializar o seu negócio?

O

cadastro completo de clientes não é uma prática realizada por todas as empresas, mas é muito importante que seja feito tanto por lojas físicas quanto virtuais. Se for utilizado corretamente, pode
render ótimos frutos aos comerciantes e/ou industriários que possuem lojas próprias/franquias/e-commerce.
Não exigido por lei, o cadastro de clientes é uma
excelente oportunidade para a empresa vendedora
colher dados e manter contatos posteriores. Além de,
é claro, ser uma alternativa para se aproximar do consumidor e amplificar as vendas.
As informações colhidas para o cadastro são simples: nome, dados pessoais, e-mail, telefone e data
de aniversário. Mas, além destas, sugiro também mais
duas perguntas:
1. Você indicaria nosso negócio para as pessoas que
mais gosta? Sim ou não? Por quê?
2. O que você mais gosta de fazer como hobby ou
nas horas vagas?
O ideal não é fazer um cadastro com muitas perguntas, pois algo extenso pode fazer o cliente declinar
no preenchimento.
No entanto, muitas lojas ainda resistem em fazer o
cadastro de seus clientes. Há um receio por parte das
pessoas em passar seus dados, e, com a correria do
dia a dia, o veem como algo que toma tempo e não
traz benefício. Mesmo assim, é importante que as lojas
cadastrem o maior número de clientes possível para
fortalecer o relacionamento.
O cadastro se torna um aliado quando é feito de
forma criativa. Por isso, o preenchimento precisa ser
interessante, rápido e recompensador. A seguir, indico
três exemplos que ilustram isso:
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. Santo
Elvis P

a. Qual criança no parque da Disney gostaria de parar
tudo para responder um questionário? Pois é, minha filha fez questão de responder, pois a “Sininho”
apareceu toda fantasiada na frente dela, jogou um
pozinho mágico para cima e, com um tablet na mão,
perguntou se ela poderia ajudá-la teclando 3 respostas. Minha filha ficou extasiada e respondeu: “Mas
só três, não pode ser mais?”.
b. Um exemplo negativo aconteceu comigo. Fui passar
um fim de semana com a família num hotel fazenda
e, ao entrar no quarto, me deparei com um opinário
com 35 perguntas do hotel. De forma bem humorada
comentei com minha esposa: “Estou em dúvida se
vou curtir o fim de semana com vocês ou se fico aqui
o dia todo respondendo essas perguntas”.
c. Um supermercado fez um sorteio de uma televisão
para aqueles que preenchiam o cadastro e deixavam
uma sugestão de melhoria. Resultado: em um mês
obteve mais de 500 fichas cadastrais e ideias de
melhoria. Com isso, conseguiu ampliar sua base de
dados e, o melhor de tudo: adotou 6 novas práticas
baseadas nas sugestões apresentadas. Nada mal e
tudo isso com investimento baixo.
Para as lojas virtuais não existe essa barreira da
criatividade, uma vez que o consumidor já preenche
os dados antes de finalizar a compra. Mas a loja física
pode criar mecanismos, como os citados acima, para
gerar interesse nas pessoas em participar.
Manter contato com os clientes é fundamental para
obter ferramenta de pós-venda e fidelização. O e-mail
marketing e o televendas são duas ótimas alternativas
com baixo custo e que potencializam as vendas de
forma significativa.

Um bom exemplo ocorreu comigo outro dia. Atendi
ao telefone em casa, a pessoa se apresentou e informou
que, baseada nas informações que deixamos na loja
dela, estava ligando para nos fazer um convite para
um evento. Ela explicou que estavam promovendo
um desfile de princesinhas e eles identificaram que a
nossa filha poderia ser uma das princesas no evento.
Não era preciso pagar nada, apenas ela escolheria o
vestido que desejasse e faria o desfile. Sabe o que
aconteceu? Apareceram 50 princesas, muitos familiares e amigos. Ao término daquela noite tão especial,
não era obrigatório, no entanto, mais da metade dos
pais comprou o vestido que a filha desfilou, além de
maquiagens infantis, tiaras, sapatilhas, brinquedos etc.
A proprietária da loja me confidenciou que havia sido
o melhor dia de vendas do mês, e tudo começou com
um bom cadastro que foi bem utilizado.
O contato físico também é muito importante nesse
processo de fidelização e aumento de vendas. Vivemos
na era das experiências e precisamos gerar momentos mágicos com os clientes. As pessoas estão carentes, sedentas de atenção. Uma frase do psicanalista

Davi Rodrigues
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Erik Penna é palestrante motivacional, especialista em vendas,
consultor e autor dos livros “A Divertida Arte de Vender” e “Motivação
Nota 10”. Site: www.erikpenna.com.br

francês Jacques Lacan resume bem isso: “A fonte de
todo desejo é ser desejado”. Portanto, se a loja souber
enviar uma carta personalizada em que a pessoa se
sinta especial, a relação marca/loja/cliente se fortalece
e as vendas tendem a crescer também.
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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.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
R E A L I Z AÇ ÃO
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veículos estão funcionando adequadamente. Se na hora de
dar partida no veículo em dias mais frios o motor falhar ou
não der partida rapidamente, isso pode ser sinal de velas
desgastadas e que, provavelmente, precisarão ser substituídas em breve.

DAYCO RESSALTA SEUS LANÇAMENTOS NA
AUTOP 2016
Dayco ressalta que estará presente na feira Autop 2016,
no período de 10 a 13 de agosto, no Centro de Eventos
do Ceará, na cidade de Fortaleza. Em sua última edição, o
evento registrou público de mais de 28 mil pessoas, entre
executivos, empresários, profissionais que atuam no setor,
aplicadores e estudantes de cursos profissionalizantes, gerando mais R$ 30 milhões em negócios.
Os clientes da Dayco terão a oportunidade, no evento,
de conversar com a equipe comercial, técnica e promocional, além de conhecer lançamentos como a linha de kits de
bomba d’água e outros itens lançados recentemente, como
o KTB788, aplicado na VW Amarok.
“A Autop é uma das feiras mais importantes do nosso
segmento e já faz parte do calendário oficial da Dayco. Uma
feira que abrange todo o Nordeste brasileiro, no qual temos
uma equipe especializada e focada em atender de forma

rápida e eficaz. Estamos ansiosos para reencontrarmos nossos
amigos que trabalham de forma exemplar a nossa marca e
nossos produtos na região”, diz Silvio Alencar, diretor para a
América do Sul.
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DELPHI APRESENTA VELAS AQUECEDORAS PARA O
MERCADO DE REPOSIÇÃO
Delphi começou o segundo semestre de 2016 apresentando novidades para o mercado de reposição brasileiro. A marca anunciou o lançamento de velas aquecedoras
para a linha diesel, em um movimento de mercado que tem o
objetivo de complementar o portfólio da empresa e oferecer
mais soluções para seus consumidores.
De acordo com a empresa, os novos componentes
oferecem aos veículos um rápido aquecimento, garantindo excelente partida a frio e pós-aquecimento estendido,
além de menor emissão de poluentes. Os lançamentos
têm como principais aplicações as seguintes montadoras:
Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz e Mahindra, adicionais às outras 141 aplicações para a linha atual de Velas
Aquecedoras. Os códigos referentes aos lançamentos são
HDS411, HDS420, HDS423, HDS424 e HDS433.
A Delphi ainda faz questão de passar uma orientação
para seus consumidores. O inverno, explica a marca, é a melhor época do ano para verificar se as velas aquecedoras dos

ZF E TRW PASSAM POR INTEGRAÇÃO
m um processo que está movimentando o mercado de
reposição da região, a ZF Services e a TRW Aftermarket,
na América do Sul, são as primeiras unidades do Aftermarket
no mundo a passarem pelo processo de integração entre
ZF e TRW. Nesta movimentação, tanto a TRW como a Varga
permanecem sob a marca ZF, assim como as marcas já pertencentes ao grupo: ZF, Sachs e Lemförder.
De acordo com João Lopes, diretor da unidade de negócios ZF Services América do Sul, “todas as áreas da ZF
Services e TRW Aftermarket estão em contato a fim de eleger as melhores práticas para o mercado e construir juntas o
futuro da organização”. Como primeira fase do processo de
integração, as empresas lançaram no mercado a campanha
de comunicação Juntos Somos Melhores, com o objetivo
de evidenciar que, juntas, as organizações estão empenhadas em atender ao mercado de reposição ao dispor suas
melhores práticas.
Para Lopes, “a maior quantidade de unidades produtivas
distribuídas pelo mundo favorece também a pesquisa e o
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Alberto Rufini à esquerda e João Lopes à direita.

desenvolvimento de novos produtos, além de representar
maior número de fontes fornecedoras de soluções. Isso garante maior competitividade e disponibilidade para o mercado de reposição”.

SCHAEFFLER INCORPORA A MARCA RUVILLE E AMPLIA SEU PORTFÓLIO

A

Schaeffler anunciou novidades em relação à sua linha
de produtos. A empresa informou, por meio de comunicado enviado à imprensa especializada, a incorporação da
marca Ruville em seu portfólio. A nova marca é especializada
em distribuição de produtos e serviços para motor, chassi e
direção para o Aftermarket Automotivo, focada em carros de
passageiros. A Schaeffler já reunia anteriormente as marcas
INA, FAG e LuK.
De acordo com a companhia, os produtos de reposição
Ruville têm qualidade OE – original de fábrica – e utilizam
o know-how alemão – a marca é parte da Schaeffler na
Alemanha desde 2001. Eles são testados nos laboratórios
internos da empresa e em cooperação com as autoridades
técnicas alemãs de inspeção (TÜV), a Germanischer Lloyd e
a Universidade Técnica de Aachen (RWTH).

“Com a qualidade e a originalidade que a Schaeffler tanto
preza, a Ruville complementa a nossa linha de produtos, seu
portfólio amplo atende com a mais alta qualidade e assistência técnica a demanda que vem crescendo em nosso país”,
afirma Rubens Campos, vice-presidente sênior Aftermarket
Automotivo, Schaeffler América do Sul.
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AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2016
O Aftermarket em festa de gala
omeça em breve a maior e mais importante Feira
Internacional do Aftermarket mundial, a Automechanika
Frankfurt 2016.
A mostra, que acontecerá de 13 a 17 de setembro, transformará Frankfurt na capital mundial do Aftermarket.
O evento promete reunir mais de 4.600 expositores internacionais oriundos de 71 países.
Todos os principais fabricantes de autopeças, componentes e acessórios para automóveis marcarão presença na
principal feira para a indústria do automóvel.
Serão apresentados produtos dos setores de Peças &
Componentes, Eletrônica & Sistemas, Acessórios e Tuning,
Reparação & Manutenção, Gestão & Soluções Digitais e
Lavagem Automática & Estações de Serviços.
Priorizando as mais recentes inovações e o futuro de
veículos e oficinas, o setor Mobilidade do Futuro estará localizado no Festhalle 2.0.
Além dos produtos em exposição, a Feira oferecerá amplo
programa complementar que inclui, entre outros, mostras

C

AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES 2016
Buenos Aires se prepara para receber o mundo
do Aftermarket
entro de poucos meses, de 9 a 12 de novembro, no La
Rural Prédio Ferial, acontecerá uma das mais prestigiadas feiras do Aftermarket da América Latina: a Automechanika
Buenos Aires 2016.
Mais de 300 empresas expositoras preparam-se para
receber os mais de 30.000 visitantes estrangeiros que, segundo os organizadores da feira, deverão comparecer para
conferir a mostra, não só as novidades e atualizações que o
mercado internacional deverá apresentar, mas também as
inovações com alto grau de criatividade e desenvolvimento
atingidos pelas indústrias de tecnologia da informação que
serão mostradas na feira.
Apesar de ainda estarmos a mais de três meses do início
da exposição, 90% dos espaços já foram comercializados,
aumentando ainda mais as expectativas de realização de
uma grande feira.
As novas condições econômicas agora experimentadas
pelos argentinos é outro fator que os organizadores acreditam que ajudará a promover o sucesso da feira.
A incorporação de novas tecnologias, como IA –
Inteligência Artificial – permitirá ao mercado oferecer
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messefrankfurt.com

J arbas Á vila

especiais, entregas de prêmios, fóruns e congressos sobre
os temas que impactam todo o setor.
Ingressos on-line
Os ingressos para a Feira já estão disponíveis para compra
on-line, e as entradas darão acesso aos transportes públicos
durante os dias da feira.
Para mais informações, entrem em contato com o escritório da Messe Frankfurt no Brasil através do site info@brazil.
messefrankfurt.com ou pelo tel. (11) 3958-4370.
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soluções e superar as expectativas dos profissionais de todos
os setores. E o setor automotivo é um dos que mais se favorecerão das novas possibilidades tecnológicas.
Dentre elas, merece destaque a Tiper Direção e Suspensão
que levará um inovador modo de apresentação de seus
produtos e serviços, o Pack Tiper, onde o usuário poderá
ver o produto em realidade aumentada. Uma vez ativada, a
aplicação projetará uma imagem virtual da peça no celular
ou tablete do cliente/aplicador, além de um vídeo com as
instruções necessárias para a sua montagem/aplicação. Para
mais informações acesse: www.automechanika.com.ar

Cinto de segurança salva vidas.
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Presente em mais de
1000 pontos de venda.

Reconhecida por
milhares de clientes
Apoio:
Rede PitStop, primeira rede associativista do mercado
brasileiro independente de reposição de autopeças.
Encontre a loja mais perto de você: www.pitstop.com.br.

