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Mas não podemos negar que já houve um avanço importante. Enquanto isso, do lado de cá,
continuamos trabalhando para tentar vencer
os obstáculos de cada dia que não são poucos.

Divulgação

pós o longo e tumultuado processo
de impeachment da presidente Dilma Rousseff, esperamos que essa
fase mais turbulenta dê lugar para
as reformas necessárias e a credibilidade que
o Brasil precisa. O presidente Michel Temer
terá que rapidamente fazer os ajustes necessários para colocar o País nos trilhos, e como
não existe milagre, utilizará medidas duras e
necessárias, pois quanto mais demorar, pior
será para o Brasil.
Renato Giannini, presidente da
Andap – Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças

A matéria de capa tem exatamente essa abordagem, mostrando como aumentar a produtividade de pequenos e médios negócios diante da escassez de
materiais e pessoas. Os exemplos apresentados podem servir de inspiração.
Já na seção Entrevista temos a participação de Carlos Alberto Barbosa, diretor
de Vendas da divisão Automotive Aftermarket da Robert Bosch Brasil, que fala
sobre as ações da empresa no aftermarket.
E o destaque do mês é o aniversário de 60 anos da Meritor no Brasil. A empresa, que iniciou as operações aqui em 1956 associada à marca Braseixos, é
um dos principais sistemistas de eixos e sistemas para o drivetrain de veículos
comerciais pesados na América do Sul. Um sucesso empresarial que mostra
a força do setor automotivo no País.
Vamos em frente!

Boa leitura!
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Negócios
diversificados

Revista Mercado Automotivo –
Não só o Brasil, mas outros países
da América Latina têm enfrentado
crises financeiras nos últimos anos.
Ainda assim, a Bosch registrou
crescimento na região em 2015.
Como explicar esse crescimento?
Foi algo surpreendente ou o Grupo,
de fato, investiu nos negócios
na região?
Carlos Alberto Barbosa – A Bosch é
uma empresa orientada a oferecer
produtos e serviços adaptados às
necessidades do mercado local.
O crescimento de 2015 se deve,
principalmente, ao bom desempenho dos negócios não automotivos, como os dos segmentos de
Tecnologia Industrial, Tecnologia
Predial, Bens de Consumo e
Energia. Em 2015, a empresa abriu
novos escritórios comerciais no
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Equador e na Costa Rica. Ainda
em 2016, a Bosch planeja iniciar
suas operações no Uruguai. Países
como Cuba, República Dominicana
e Paraguai também são alvos de expansão no curto prazo, inclusive a
Bosch já está explorando possíveis
oportunidades em Cuba, por meio
de distribuidores locais nos segmentos de autopeças e ferramentas
elétricas. Com esses novos escritórios e representantes de vendas,
a Bosch buscará reforçar sua estratégia que é desenvolver soluções
orientadas para o mercado.
Como exemplo de atuação da
empresa em outros segmentos de
negócios está a Bosch Soluções
Integradas do Brasil (Bisb), nova
subsidiária da Bosch constituída
em setembro do ano passado, que
tem o objetivo de atender à cres-

Marcos Peron/virtualphoto.net

Em entrevista exclusiva à revista
Mercado Automotivo, o diretor de Vendas
da Divisão Automotive Aftermarket
da Robert Bosch Brasil, Carlos Alberto
Barbosa, fala sobre os negócios do
grupo responsáveis por sustentar um
surpreendente crescimento na América
Latina em 2015. Confira a seguir:
cente demanda da indústria local,
especialmente farmacêutica, por
soluções completas em hardware e
serviços. Com sede em Campinas, a
Bisb fornece todas as soluções para
projetos turnkey: design, processos, desenvolvimento, consultoria,
assim como planejamento e execução de uma nova planta para a
indústria farmacêutica.
Outro bom exemplo é a divisão
Bosch Service Solutions, uma líder
global no mercado de Outsourcing
de Processos de Negócios, que expandiu sua atuação com a abertura,
em 2015, de seu primeiro centro de
serviços na Costa Rica. Esta unidade prestará serviços de finanças, contabilidade e operações
técnicas para o Grupo Bosch na
América do Norte, assim como para
clientes externos.
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Além disso, a estratégia de oferecer tecnologias e soluções de várias divisões de negócios da Bosch
para projetos nos setores de mineração, edifícios comerciais e para
as indústrias de petróleo e gás se
provaram consistentes e continuarão a ser uma importante alavanca
de crescimento da Bosch na região.
Qual é o peso do mercado brasileiro atualmente para a Bosch?
A Bosch é uma empresa global
e que atua em quatro segmentos de negócios: Soluções para
Mobilidade, Tecnologia Industrial,
Bens de Consumo e Energia e
Tecnologia Predial. O mercado
brasileiro, assim como os demais
países da América Latina, é estratégico para o Grupo Bosch mundial
e, para 2016, a empresa espera um
crescimento moderado na América
Latina, pautado principalmente
pelo aumento das exportações
(devido aos efeitos do câmbio),
e o contínuo desenvolvimento
dos negócios não automotivos. A
Bosch está presente na América
Latina desde o início do século
XX, com operações na Argentina,
no Brasil, Chile, na Colômbia, no
Panamá, Peru e na Venezuela e
essa presença mostra o quanto a
região é importante para os negócios do Grupo Bosch mundial.
As operações do Grupo Bosch no
Brasil foram responsáveis por 80%
do volume das vendas na América
Latina, atingindo 4,7 bilhões de
reais, sendo 30% gerados a partir
das exportações.
Existe alguma estratégia especial
do grupo para atuar no mercado
brasileiro ou a Bosch utiliza uma
identidade global?
A Bosch está presente no Brasil
desde 1954 e acompanhou o cresci-

mento da indústria automobilística
no País, sendo inclusive uma participante ativa no desenvolvimento
de tecnologias e serviços que mudaram a matriz energética nacional,
como o desenvolvimento do sistema de gerenciamento para veículos
a álcool e também as tecnologias
Flex Fuel, Multifuel (E0 – E100 e
GNV) e Flex Start (que elimina o
tanquinho extra de gasolina em
carros flex). O objetivo da Bosch é
oferecer produtos, soluções e serviços adaptados às necessidades
do mercado local.
O que a Bosch espera para o Brasil
nos próximos dois anos?
A situação econômica do Brasil tem
imposto uma série de desafios para
a Bosch assim como para outras
empresas, por isso acreditamos
que a estabilidade política é crucial para retomar o crescimento da
economia e recuperar a credibilidade dos investidores e dos consumidores. Avaliamos que haverá uma
recuperação gradual da economia
apenas a partir de 2017.
Falando em estabilidade no País,
essas incertezas políticas com as
quais o brasileiro tem convivido
interferem de maneira significativa
nos negócios?
O segmento de Soluções para
Mobilidade, que engloba as áreas
automotivas da Bosch, impactou os
resultados da empresa e continua
com um cenário desafiador para
2016, com exceção dos negócios
do setor de reposição automotiva
que registraram um bom desempenho em 2015 e continuam com uma
perspectiva positiva para este ano.
Em contrapartida, os negócios
nos setores de Bens de Consumo,
Energia e Tecnologia Predial e
Tecnologia Industrial apresentam

boas perspectivas e continuam a
ser importantes indutores do desenvolvimento da Bosch tanto no
Brasil quanto nos demais países
na América Latina onde a empresa
está presente.
Apesar do desenvolvimento
econômico desfavorável na região,
as vendas líquidas totais do Grupo
Bosch na América Latina, incluindo as exportações e as vendas das
empresas coligadas, cresceram em
torno de 6,6% em 2015, atingindo 6
bilhões de reais.
Qual é a participação do setor de
reposição brasileiro nos negócios
da Bosch atualmente? É possível
ampliar essa fatia de negócios?
A Bosch não divulga a participação por divisão de negócio, mas
posso informar que o segmento
de Soluções para Mobilidade, que
engloba tanto as divisões de equipamento original quanto a de reposição automotiva, foi responsável
por 65% do faturamento do Grupo
na América Latina em 2015.
Sim, é possível ampliar a participação nos negócios identificando
as tendências, definindo estratégias de médio e longo prazos e investindo recursos adequadamente.
O Brasil vive hoje um cenário de incertezas. Diversos setores enfrentam instabilidades e buscam diversificar seus mercados para superar
a crise. Em relação às empresas do
setor de reposição automotiva, o
senhor considera que o mercado
interno deveria ser priorizado ou
as companhias deveriam voltar-se
às exportações?
O segmento automotivo em geral
está enfrentando há algum tempo
os reflexos do cenário econômico
e político no Brasil, que deverá
continuar neste ano. Contudo, no
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mercado de reposição nacional,
existe a tendência de aquecimento, considerando a queda de mais
de 25% nas vendas de carros novos,
conforme dados do Sindipeças, e
o aumento da comercialização dos
carros usados que necessitam manter em dia a revisão, seja ela preventiva ou corretiva.
Por outro lado, também é importante analisar possibilidades
na exportação baseado na busca de competitividade e na nova
taxa de câmbio. Portanto, acredito
que não é uma questão de optar
por um ou outro, pois ambos os
mercados trazem oportunidades
neste momento.
Gostaria que falasse sobre o Prêmio
Magneto de Ouro. Qual sua importância para a companhia? Por
que o senhor considera necessário
premiar os melhores fornecedores
frequentemente?
O Prêmio Magneto de Ouro está em
sua 3ª edição e busca reconhecer
os parceiros que tiveram melhor
performance em quesitos como
qualidade, competitividade, entrega, logística, parceria comercial,
gestão de projetos, pontualidade,
inovação, gestão social e ambiental. A Bosch tem mais de 60 anos de
história no Brasil e acredita que é
importante homenagear os parceiros comprometidos que ajudaram
a empresa a construir sua trajetória
de sucesso no mercado nacional.
A indústria automotiva brasileira
ainda se preocupa com a concorrência dos produtos chineses? A associação da indústria chinesa com
produtos falsificados persiste ou
este é um conceito ultrapassado?
Um fator de constante e grande
preocupação são os produtos falsificados, que não são necessa-
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riamente chineses. A Bosch, por
exemplo, possui diversas plantas
na China, que produzem produtos
com o mais alto padrão de qualidade. Quanto aos produtos paralelos, o Grupo Bosch procura combatê-los em nível mundial. A Bosch
promove, em conjunto com outras
empresas da indústria automobilística, medidas para a Proteção dos
Direitos de Propriedade Intelectual
e, no Brasil, a atuação da empresa
se dá por meio de associações que
previnem e combatem a pirataria.
Existe também a percepção de que
o brasileiro é mais consciente em
relação às peças que utiliza hoje
em seus veículos?
Avaliamos que é importante que
ocorra uma maior conscientização
dos consumidores sobre os produtos comprados e aplicados, pois se
estes forem inapropriados podem
causar danos ao veículo e até mesmo para os seus ocupantes. Deve
haver muita preocupação e alta exigência com itens como qualidade,
garantia e assistência técnica a fim
de evitar riscos à segurança. Nossa
orientação é que o consumidor
utilize sempre canais comerciais
legítimos, como atacado e varejo
especializados, redes de serviços
especializadas e de confiança,
além de exigir nota fiscal e termo
de garantia (produtos piratas normalmente são comercializados sem
emissão de nota fiscal e sem termo
de garantia).
Por fim, gostaria que falasse sobre
o apoio da Bosch ao movimento
mundial Maio Amarelo. O senhor
considera que o Brasil ainda é pouco efetivo na prevenção de acidentes de trânsito? O que podemos fazer para mudar esse quadro?

A Bosch apoia o movimento mundial Maio Amarelo por também
acreditar que é preciso chamar a
atenção da sociedade para a questão da segurança no trânsito.
De acordo com a Organização
das Nações Unidas (ONU), acidentes no trânsito matam cerca de 1,25
milhão de pessoas por ano, sendo
que 90% estão em países de renda
média e baixa. Além disso, esta é
a principal causa de morte entre
os jovens com idades entre 15 e 29
anos e de quase metade de todos
os óbitos de pedestres, ciclistas
e motociclistas nas estradas. No
Brasil, as mortes no trânsito chegam
a mais de 43 mil por ano, número
preocupante que cresceu quase 2%
no comparativo entre 2014 e 2013,
segundo o Observatório Nacional
de Segurança Viária, com base no
DataSUS. As imprudências dos condutores, como alta velocidade, desrespeito às leis de trânsito e embriaguez são fatores relacionados
aos acidentes em estradas, avenidas e ruas, mas não são os únicos. A
falta de manutenção preventiva nos
veículos também é um ponto que
contribui com o cenário negativo da
segurança no trânsito.
Com isso, ter um veículo com
tecnologia, conectividade e itens
de segurança, como ABS e controle
eletrônico de estabilidade não vai
adiantar se a manutenção do carro não estiver apropriada, ou seja,
pastilhas gastas, pneus fora das
especificações, níveis de fluidos
abaixo do mínimo, além de outros
itens que podem ocasionar pane
no automóvel e, consequentemente, acidentes. Por isso é importante visitar oficinas mecânicas para
fazer um check-up com o objetivo
de manter o veículo em pleno funcionamento e garantir a segurança
de todos.
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Caro, mas com esperança
Inadimplência encarece crédito ao consumidor, apesar

A

pesar da percepção de que a economia brasileira já começa a dar sinais de recuperação, o
consumidor final ainda não tem grandes motivos para comemorar no que diz respeito aos juros que
têm tido de enfrentar em seu cotidiano. Ainda que os
juros básicos no Brasil não apresentem alta há pouco
mais de um ano, o brasileiro segue convivendo com
aumentos na categoria de crédito.
A taxa Selic encontra-se atualmente em 14,25%, índice que não sofre reajuste desde julho de 2015. Apesar
disso, aqueles que precisaram recorrer ao crédito enfrentaram no período diversas altas nos juros. Chama
a atenção, no entanto, que uma das principais causas
para este encarecimento está baseada na inadimplência registrada entre os consumidores. De acordo com
reportagem da Agência Brasil, foi o aumento da inadimplência que impulsionou o spread bancário, a diferença
entre as taxas que os bancos pagam para captar recursos e as que cobram dos consumidores.
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Num intervalo de apenas 12 meses, o spread médio
subiu 9,2 pontos percentuais. Dados divulgados recentemente pelo Banco Central indicam que o spread
atingiu 39,7% ao ano, o nível mais alto registrado desde
que o BC mudou a metodologia de apuração das taxas
e dos juros do sistema de crédito, em 2011.
Ainda de acordo com a Agência Brasil, se for considerado apenas o crédito para as pessoas físicas, a
diferença entre os juros de captação e aplicação correspondeu a 58,5% ao ano, alta de 13,4 pontos percentuais entre junho de 2015 e junho deste ano. Em
relação aos empréstimos para as empresas, o spread
atingiu 18,2% ao ano, alta de 3,2 pontos percentuais na
mesma comparação.
A reportagem explica que, apesar de os bancos estarem gastando menos para captar recursos em relação
ao início do ano, o consumidor ainda não sentiu a diferença. Para se ter ideia, em janeiro deste ano a taxa
média de captação para o crédito com recursos livres

Fotolia.com
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de melhora
de melhora nos índices
atingiu o recorde de 15,2% ao ano, caindo para 9,9% ao
ano em junho. Ainda assim, as taxas finais médias para
os consumidores não pararam de subir e chegaram a
52,2% ao ano em junho, também no maior nível desde
o início da nova série histórica do Banco Central.
Quem explica a alta do spread em correlação ao aumento da inadimplência é o professor de Finanças da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fabio Gallo. “A inadimplência é o principal fator que justifica o spread bancário. Num momento de queda da renda e do emprego,
a qualidade do crédito piora. Os bancos cobram de
todos o que alguns clientes não pagam, o que resulta
numa taxa média maior para todos”, afirma Gallo. Ainda
assim, o professor não descarta a possibilidade de que
parte dos bancos tenham aproveitado a movimentação
para ampliar o lucro.
“É possível que algumas instituições tenham embutido, nas taxas finais, a recomposição de margens
de lucro que ficaram comprimidas nos anos de juros

baixos e de crédito farto”, afirma Gallo, que avalia que o
spread deverá cair nos próximos meses se a economia
começar a se recuperar e o movimento de queda na
inadimplência se consolidar. “Há indicadores que mostram que a economia está começando a sair do fundo
do poço, como a produção industrial e as vendas. Se
a inadimplência continuar a cair, os bancos reduzirão
o spread e as taxas finais”, completa.
PREVISÃO DE CRESCIMENTO
O governo federal, no entanto, faz questão de reforçar a percepção de que a economia brasileira segue
em recuperação. O secretário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda, Carlos Hamilton Araújo,
destacou que a estimativa de expansão do Produto
Interno Bruto (PIB) para 2017 passou de 1,2% para
1,6%. Já a projeção para inflação oficial pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi
mantida em 4,8%.
Segundo Araújo, as recentes melhorias nos indicadores financeiros e os sinais de recuperação da economia permitiram à equipe econômica reajustar a estimativa de crescimento para 2017. De acordo com ele,
o Brasil deve voltar a registrar crescimento econômico
a partir do quarto trimestre deste ano.
“Em termos reais, a produção industrial cresce
há quatro meses seguidos. A Pesquisa Mensal de
Comércio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) mostrou sinais de estabilização na atividade do comércio, com crescimento de 0,1% em junho. Temos indicações de que o segundo semestre
terá desempenho melhor que o primeiro. No nosso
cenário-base, estimamos crescimento do PIB no quarto
trimestre em relação ao terceiro”, explicou o secretário.
Em relação a este ano, a Secretaria de Política
Econômica baixou a previsão de contração do PIB de
3,1% para 3%. As expectativas do mercado são menos
otimistas do que as do governo. O Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central a partir de
pesquisa com instituições financeiras, aponta retração
do PIB na ordem de 3,2% em 2016 e crescimento de
1,1% no indicador em 2017. O consumidor final espera
agora que esses índices passem a apresentar resultados práticos também em seus cotidianos. As previsões
já são melhores, mas os consumidores querem mesmo
resultados e melhorias.
*Com informações da Agência Brasil
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Desafios e vitórias
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Luis Prado

A

Meritor chega aos 60 anos de atuação no mercado brasileiro com motivos para comemorar,
mas também diante de uma das piores crises
enfrentadas pelo setor de veículos pesados no País.
Fornecedora de eixos e sistemas para o drivetrain
de veículos comerciais pesados na América do Sul,
a empresa avalia sua trajetória em solo brasileiro de
forma positiva.
“Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas,
o saldo geral é bastante positivo, tanto em relação à
produção e fornecimento quanto em realizações. A empresa ganhou um novo nome, vinculou sua imagem a
projetos sociais e a patrocínio de atividades esportivas. Inaugurou fábrica, expandiu suas instalações e
se manteve bastante presente no mercado, sempre
buscando tecnologias de ponta para o setor de transportes nacional, desenvolvendo produtos visando à
maximização da relação custo x peso/eficiência e, consequentemente, a redução da emissão de poluentes
pelos veículos pesados”, destacou a companhia, em
comunicado enviado à imprensa especializada.
Atualmente, a Meritor atua como full supplier, ou
seja, oferece aos fabricantes de caminhões, ônibus e
veículos especiais todos os componentes que transmitem a força do motor da caixa de transmissão até as
rodas. Entre os clientes, marcas como Ford, MAN Latin
America, Volvo, lveco, International, DAF, Mercedes-Benz e Agrale.
Apesar disso, a empresa vem enfrentando, juntamente com o setor, uma das piores crises automotivas
do País, que tem atingido especialmente as marcas
ligadas aos veículos pesados. Os problemas nas vendas
de veículos pesados novos fizeram com que a empresa
voltasse a patamares produtivos de 2004. O horizonte,
no entanto, já não é mais tão cinza. A Meritor já trabalha

Luis Prado

Meritor completa 60 anos de atuação no mercado brasileiro diante
dos desafios que a crise no segmento de Pesados impõe

com a retomada do mercado de caminhões e projeta
um crescimento acima de 25% de produção em 2017,
dada a base baixa que deverá cair 10% ante 2015.
“Um terço desse crescimento virá da retomada de
investimentos e renovação de frota, um terço pela regularização de estoques das montadoras e um terço
com aumento de financiamento através da modalidade
Finame”, explica a empresa.
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“O maior desafio enfrentado pelo Meritor nesses
60 anos de atuação, sem dúvida, é se manter líder do
mercado em participação e tecnologia do produto. O
setor de pesados já enfrenta dois anos de recessão e é
o primeiro a sofrer a queda, porém também o primeiro
a se recuperar. Considerando a estabilização política do
Brasil e a retomada do crescimento econômico movidos
principalmente pela agricultura, o investimento e o
mercado consumidor, além do crescimento do índice
de confiança, acreditamos que no segundo semestre de
2017 o setor deve se recuperar e, consequentemente,
a Meritor voltar a crescer”, explica Silvio Barros, vice-presidente e diretor-geral da empresa para a
América do Sul.
No Brasil, atualmente a Meritor tem fábricas de
eixos em Osasco (SP) e em Resende (RJ), dentro do
Parque de Fornecedores da MAN Latin America, e também mantém uma joint venture com a Randon para
produção de sistemas de freios da marca Master em
Caxias do Sul (RS). A Meritor ressalta ainda que é um
dos fornecedores participantes do Consórcio Modular
da MAN Latin America desde o início das operações
da fábrica em Resende.
No início de suas operações no País, no entanto, a
Meritor teve suas origens associadas a marcas como
Braseixos e Rockwell. Sua criação data de 1956, fruto
da iniciativa de empreendedores locais e internacionais, um mês depois do então presidente Juscelino
Kubitschek assinar o decreto de criação do Geia-Grupo
Executivo da Indústria Automobilística, considerado o
ponto de partida para a construção do parque industrial automotivo.
Com o nome de Cresa, a organização foi estruturada a partir da união entre a Cobrasma (Companhia
Brasileira de Material Ferroviário S.A.) e a divisão da
Rockwell Spring & Axle Co., chamada Timken-Detroit
Axle Division, produtora de eixos para caminhões à
época. A configuração atual da Meritor é resultado de
uma série de fusões e aquisições em trajetória paralela ao desenvolvimento da indústria automobilística,
especialmente dos segmentos de caminhões e ônibus,
para os quais se tornou fornecedor de eixos pesados.
A Meritor do Brasil surgiu de um spin-off do braço automotivo da Rockwell International e absorveu
a operação no Brasil, acabando por unir-se em joint
venture com a Arvin em 2000, sob a razão social de
ArvinMeritor. Em 2010 a corporação passou por mudanças globais, mas no Brasil o cenário foi mesmo alterado
no ano seguinte, com a venda das divisões remanes-
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Em Destaque

Silvio Barros, vice-presidente e
diretor-geral da empresa para a
América do Sul

centes em Limeira (SP). Dessa forma, a companhia
anunciou a mudança de seu nome para Meritor, Inc.
e passou a se dedicar exclusivamente ao mercado de
veículos comerciais e industriais nas principais regiões
do mundo.
“Trouxemos de volta o nome Meritor, que ganhou
expressiva reputação no mercado de veículos comerciais e representa também a marca dos produtos.
A Meritor é uma das três principais sistemistas na
América do Sul no segmento de caminhões, ônibus e
veículos especiais”, enfatiza Sílvio Barros.
A Meritor destaca também seu patrocínio de ações
culturais, sociais e esportivas. A marca incentiva competições no universo da Fórmula Truck, na qual patrocina as equipes ABF/Mercedes-Benz, RM Competições/
Volkswagen MAN, ABF/Volvo, DF Motorsport/Ford, fornecendo e desenvolvendo tecnologias para os caminhões da modalidade. Ainda no universo dos esportes, a Meritor patrocina a Liga de Futebol Amadora
de Osasco.
No âmbito social, a empresa mantém parceria com
a Fundação Dorina Nowill para Cegos, com o intuito
de promover a inclusão social dos portadores de deficiência visual, incentivar o trabalho voluntário e auxiliar na publicação de livros em braile para o público
do instituto. “Outro incentivo realizado foi através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para o
Núcleo de Artes Cênicas Sebastian, para reformas estruturais e educacionais do projeto, visando o melhor
atendimento aos alunos da região de Osasco. A Meritor
mantém ainda uma parceria com a Fundação Iochpe,
desenvolvendo o projeto social Formare e exercendo sua responsabilidade social ao permitir o acesso
de jovens à cultura corporativa”, completa a empresa,
em comunicado.

Cinto de segurança salva vidas.

Erik Penna
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O tripé básico do atendimento
de excelência

1. OLHO NO OLHO
É preciso olhar nos olhos das pessoas. Hoje, com a
correria do cotidiano e tamanha tecnologia para roubar
nossa atenção, às vezes nos esquecemos de fazer o
básico: Olhar nos olhos das pessoas de forma receptiva
e com brilho nos olhos. Apenas recomendo cuidado
para que o olhar não seja intimidador.
Por falar em intimidar, outro dia aconteceu algo assustador e ao mesmo tempo engraçado. Eu estava de
mãos dadas com minha filha andando pelo calçadão
do centro da cidade onde moramos. De repente, apareceram dois homens gigantes vestidos de preto e nos
abordaram falando em voz alta: “Estão precisando de
alguma coisa?” Eu, assustado, não consegui entender
direito o que haviam dito e logo respondi: “Podem
levar meu relógio e minha carteira, mas deixem minha
filha em paz”. Foi quando eles responderam: “Não é
um assalto, apenas estamos convidando vocês para
entrarem na loja”. Eu disse: “Nossa, que jeito agressivo
de abordar, que susto!”
2. SORRISO NO ROSTO
O segundo passo é acolher com um sorriso genuíno
no rosto, algo leve, mas que demonstre alegria por
sua presença. O sorriso pode ser leve, sutil, mas lembre-se que o objetivo não é flertar, mas, sim, atender
bem e vender.
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Davi Rodrigues

“F

aça o que você faz tão bem, que as pessoas vão querer vê-lo novamente, e vão trazer
seus amigos.” (Walt Disney)
Tenho realizado diversas palestras sobre atendimento ao cliente pelo Brasil e uma das perguntas mais
recorrentes é: “Como minha equipe deve receber
o cliente?”
Enumero a seguir os 3 passos básicos para quando
os clientes chegarem:

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

3. SAUDAÇÃO ANIMADA
Faça uma saudação inicial animada, ou seja, com alma.
Fale de forma entusiasmada: “Bom dia”, “Boa tarde”,
“Seja bem-vindo”. Expresse algo que o cliente perceba que você, de fato, está querendo dizer as palavras
que pronunciou.
Estes passos são tão básicos que a maioria dos vendedores esquece de utilizar em seu dia a dia diante
do cliente.
O básico de um atendimento de excelência já foi
feito. Se quiser ir além e criar uma empatia ainda maior,
passe a chamar o cliente pelo nome dele. Alguns vendedores me relatam que não sabem o nome ou esquecem com facilidade. Então, segue outra dica: pergunte
o nome e, logo que o cliente responder repita o nome
dele. Dessa forma você confirmará a pronúncia correta
e começará a gravar o nome do cliente com mais facilidade. Outra dica nesta hora é: ao repetir o nome do
cliente, sempre faça uma ligação mental com uma pessoa que você conhece (um parente, amigo ou familiar)
e que tenha o mesmo nome ou semelhante.
Para finalizar, ao realizar um atendimento de excelência, busque assuntos positivos para conversar com
o cliente. Evite ficar falando de problemas e fatos negativos, seja um mensageiro do otimismo.

Faça revisões
em seu veículo
regularmente.
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Fazer mais com menos
Através da redução de desperdícios e da capacitação
da mão de obra, empresas podem superar momentos
de crise e escassez

E

m tempos de crise, a redução de desperdícios é
um dos principais fatores a
darem fôlego a empresas que precisam lidar com a queda do volume de negócios em seus setores.
O problema é que, muitas vezes,
o gestor se volta para sua companhia e não consegue identificar
oportunidades para reduzir custos
e desperdícios em seus processos
de produção e gestão.
Diante desse cenário, o que
muitos empresários tentam fazer é
aproveitar o que já têm e aumentar
a produtividade para evitar investimentos desnecessários. No entanto, graças a uma crise que tem
atingido todos os setores das companhias (desde os recursos huma-
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nos até os suprimentos), a escassez
de material e de pessoas pode ser
mais um problema a ser enfrentado pelos dirigentes. Afinal, como
render mais, mesmo com recursos
mais escassos?
A resposta está tanto na eliminação de desperdícios existentes
não apenas na produção como
em outros setores da empresa, e
também no esforço em se buscar
a mão de obra o mais qualificada
possível, de modo a trabalhar com
profissionais cada vez mais preparados e motivados com a equipe
em que estão.
REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS
A equação é simples: se você reduz
os custos, ainda que seu faturamen-

to mantenha-se o mesmo, será possível até mesmo ampliar sua margem de lucro. Diminuir os custos
sem gerar traumas para o cotidiano
de sua equipe, no entanto, não é
tarefa das mais fáceis. As equipes
de trabalho costumam reagir mal
quando se fala simplesmente em
redução de custos. O primeiro pensamento das pessoas costuma ser:
vou fazer o meu trabalho e o de
outra pessoa para que a empresa
consiga reduzir seus gastos.
O que poucos entendem, no
entanto – inclusive alguns gestores
e diretores – é que essa redução
de custos pode vir simplesmente
da eliminação de desperdícios.
Pensando nisso, o Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e

Fotolia.com
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Pequenas Empresas) destacou em
sua página voltada aos empreendedores os ensinamentos que podem
ser retirados da filosofia conhecida
como Lean Thinking. Trata-se de
uma filosofia de gestão empresarial que nasceu na Toyota, nos anos
1940, em um momento em que os
japoneses enfrentavam diversas
dificuldades de ordem financeira por conta das consequências
da derrota na Segunda Guerra
Mundial. O modelo de gestão, que
se baseia numa ideia de empresa
enxuta, está calcada em dois pilares: melhoria contínua e respeito
pelas pessoas.
A filosofia japonesa identificou,
a princípio, sete desperdícios que
podem ser verificados nos sistemas

de produção, de uma forma geral:
defeitos, excesso de produção, espera, transporte, movimentação,
processamento e estoque.
Uma verificação mais apurada
dos processos de trabalho pode levar o empresário a identificar falhas
que até então não eram visíveis.
Para isso, uma das recomendações
é ouvir. Isso mesmo, ouvir. Parece
simples, mas muitas pessoas ao
chegarem a cargos de gestão e direção deixam de ouvir os funcionários
que lidam diretamente com aquilo
que é produzido, comercializado e
distribuído. Assim, não são apenas
os processos que ficam distantes,
mas também as possíveis falhas,
passíveis de correção, que ficam
longe do alcance daqueles que
podem justamente adotar medidas de modo a alterar esse cenário.
É claro que você não precisa
sentar e conversar individualmente
com todos os funcionários da companhia, mas promova bate-papos
descontraídos com certa frequência. Busque sempre escolher, de
forma praticamente aleatória, dois
ou três funcionários de determinado setor produtivo. Deixe claro à
pessoa em questão que a conversa
é informal, que não gerará represálias e que o objetivo é identificar
desperdícios que atrapalham não
apenas os resultados da empresa,
mas também o próprio desempenho do funcionário.
Através de uma conversa franca
e direta, procure saber quais são,
na opinião do funcionário, os gargalos em seu trabalho. Em quais
atividades ele considera que perde tempo diariamente? Qual processo poderia ser feito de maneira
mais rápida e assertiva? O funcionário vê defeitos no que produz?
Quais procedimentos ele considera necessários para melhorar o

produto em que ele trabalha? Ele
considera o transporte dos produtos
adequado? O tempo de produção
de uma peça, de seu estágio inicial
até o final, é adequado? O estoque da empresa é organizado e de
fácil acesso?
Tais perguntas podem nunca
ter sido feitas oficialmente aos funcionários. No entanto, é certo que
os colaboradores já abordaram as
possíveis respostas nas tradicionais
conversas de corredor. A direção da
empresa não poderá atender a todos os pedidos e demandas que
surgirem nas conversas. No entanto,
é essencial demonstrar ao funcionário que sua reivindicação foi ouvida,
analisada e estudada. Muitas vezes,
até mesmo o funcionário entende
que sua demanda é impassível de
execução nesse momento, mas apenas o fato de ter sido ouvido já o fará
se sentir melhor dentro da empresa.
Após recolher essa série de reivindicações dos funcionários que
lidam diretamente com seu produto, você poderá adotá-las de forma
direta ou, dependendo do formato
utilizado pela diretoria da empresa, analisá-las de forma colegiada. O
mais importante nessa deliberação
é pensar quais medidas têm a possibilidade de eliminar desperdícios
(mesmo aqueles considerados mínimos) e de reduzir os custos. Daí
em diante, cabe à empresa adotar as
medidas consideradas válidas e promover frequentemente um processo
que tenha o objetivo de verificar o
que foi cumprido e alterar possíveis
desvios na rota.
Se o executivo, seja de pequena ou média empresa, ainda não
se sentir confortável nessas situações é possível contar com os serviços oferecidos pelo Sebrae. Em
relação à cadeia de suprimentos,
por exemplo, o Sebrae destaca a
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possibilidade de disponibilização
dos seguintes serviços:
• Produção de um diagnóstico geral
do fluxo de atividades primárias e
de apoio;
• Avaliação de armazenagem, manuseio e estoque de materiais;
• Metodologia para gestão de
estoques;
• Codificação de materiais (código
de barras ou outro);
• Avaliação da logística e estratégia
competitiva;
• Técnicas de qualidade total;
• Estudo sobre as formas de armazenagem para a logística (embalagens, acondicionamento, layout);
• Levantamento sobre as características de negociação com fornecedores, distribuidores, clientes e
prestadores de serviços logísticos,
bem como os fluxos de informações e seus requisitos;
• Avaliação da viabilidade dos processos logísticos (próprios ou de
terceiros);
• Avaliação sobre a logística reversa;
• Estudo de viabilidade dos canais
de distribuição física de produtos;
• Análise dos pontos de entrega e
da logística de “última milha” para
canais de distribuição;
• Análise estratégica para exportação e importação (formas de realizar, tributação e incentivos fiscais,
formação de preços, financiamento, despacho aduaneiro, aspectos
cambiais etc.).
Quanto à melhoria de processos
em si, o Sebrae destaca a possibilidade de:
• Análise sobre a organização e métodos de trabalhos;
• Análise do planejamento e controle dos sistemas produtivos;
• Avaliação sobre a administração
de materiais;
• Dimensionamento da capacidade
instalada de produção;
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• Avaliação dos processos de ma•
•
•
•
•
•
•

nutenção preventiva e corretiva
de máquinas e equipamentos;
Gerenciamento e adequação de
processos da produção;
Análise e avaliação de produto;
Aprimoramento de produtos;
Administração de produtos, insumos, suprimentos e compras;
Gestão de estoque e forne
cedores;
Critérios de segurança em cada
uma das etapas da produção;
Estudo sobre racionalização do
processo produtivo, resíduos,
água, energia.

MÃO DE OBRA QUALIFICADA
Apesar de sua importância, a redução de custos por meio da eliminação de desperdícios deve ser
atrelada à preferência pela mão de
obra especializada. A expressão
chega até mesmo a soar de forma
curiosa. Afinal, qual empresário/
empreendedor em sã consciência
optaria por um funcionário com
qualificação inferior ao seu concorrente no processo de seleção? O
problema é que muitas empresas
optam por esse caminho de forma
quase irracional ao escolher, em um
processo de seleção, aquela pessoa que aceite receber um salário
inferior, ainda que sua formação e
suas habilidades sejam inferiores
ao candidato que receberia rendimentos mais altos.
Assim, a empresa acaba gerando diversos tipos de problemas,
como o próprio Sebrae identifica
em seu portal voltado a empreendedores. “Essa política [de selecionar o funcionário pelo salário mais
baixo] permite economia a curto
prazo, mas implica, a médio prazo,
no aumento de custos por causa de
baixa produtividade, falta de qualidade, ausências e pequeno tem-

po de permanência do funcionário”,
aponta a entidade.
Ainda que sua empresa não tenha uma estrutura tão grande, ou
não conte com um departamento de
Recursos Humanos estruturado, é
extremamente importante promover
um processo de recrutamento qualificado de modo a identificar corretamente os funcionários de maior
potencial. De acordo com o Sebrae, a
seleção precisa ser focada em encontrar a pessoa mais capacitada para a
vaga, conforme o perfil necessário.
A partir daí se adequa o salário a ser
oferecido diante do que é pedido ou
esperado pelos participantes.
Após contratado, cabe à empresa promover treinamentos e capacitações para que seus funcionários
possam crescer cada vez mais. Nesse
ponto, de acordo com o Sebrae, é
preciso desmistificar a ideia de que
investir nos funcionários configura
um desperdício às companhias.
“Alguns empresários acreditam
que o treinamento e a capacitação
dos funcionários é um desperdício,
pois quando um empregado sair da
empresa o valor investido será perdido. Na verdade, o resultado de um
funcionário capacitado compensa o
valor investido em sua capacitação
mesmo com pouco tempo de produção”, aponta a entidade.
Épocas de crise requerem soluções diferentes. Por mais que isso
seja óbvio, muitas vezes, diante das
dificuldades do dia a dia, nos esquecemos da importância de se pensar
em estratégias que fogem daquelas
adotadas pela empresa até então.
Ainda que você se encontre em uma
situação de falta de recursos ou até
mesmo de pessoas, é preciso inovar,
adotar novas iniciativas e exigir resultados diferentes. Somente assim será
possível chegar a cenários distintos
(e mais prósperos).

Respeite a sinalização de trânsito.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Elvis

P. San
to

s

Carlos Júlio

Benchmarking: o que aprender
com a Grã-Bretanha?

C

omecemos pelo conceito. O benchmarking é o
necessário processo de estudo e investigação
em que uma empresa compara seus produtos,
processos e práticas com os de concorrentes diretos e
organizações com objetivos e tarefas similares.
Trata-se, portanto, de um aprendizado dialético e
contínuo, em que a experiência do outro determina
parâmetros e padrões. Não se trata de copiar, mas de
buscar referências para medir desempenhos, corrigir
erros e até mesmo balizar a iniciativa inovadora.
Mas por qual motivo citamos a Grã-Bretanha?
Ora, porque ela empolgou o mundo durante a Rio
2016, e não somente pelo impacto dos tênis iluminados de seus atletas, na cerimônia de encerramento,
no Maracanã.
Em 1996, em Atlanta, os britânicos obtiveram
apenas uma medalha de ouro, somando 15 no total.
Terminaram em 36º lugar no quadro geral competitivo.
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Aí, começaram eles próprios a estabelecer comparações com as nações bem sucedidas no esporte olímpico, como os Estados Unidos e a Rússia.
Analisaram sistemas de recrutamento, modelos de
preparação e até mesmo a gestão financeira das equipes esportivas. Descobriram onde e quando os rivais
erravam. E mapearam também seus acertos.
No ano seguinte, passaram a coletar fundos da loteria nacional, além dos programas públicos de incentivo
ao esporte.
Olhando para as experiências de grandes corporações, compreenderam que investimentos exigem
retorno. Assim, os times que se apresentaram mal nos
jogos de Sydney, na Austrália, tiveram seus recursos
reduzidos. Os que registraram bom desempenho ganharam incentivos financeiros adicionais.
O chefão do esporte no Reino Unido, Rod Carr, lembra que o pessoal da ginástica não deu adequado retor-

no ao país naquela época. Tiveram seu financiamento
diminuído e foram obrigados a se reinventar, ou seja,
a remontar seus programas.
O rigor pragmático de gestão dos britânicos mostrou-se eficaz. Em 2008, em Pequim, os britânicos cravaram um quarto lugar no quadro de medalhas, com
19 de ouro e 47 no total.
Em casa, em 2012, obtiveram um espetacular terceiro lugar, com 29 medalhas de ouro e 65 no total. No
ciclo de quatro anos que antecedeu a Rio 2016, investiram de forma planejada e seletiva o equivalente a
US$ 360 milhões.
O resultado foi o esperado. Conquistaram o segundo lugar no quadro geral, apenas atrás dos Estados
Unidos. Nas competições, levaram 27 medalhas de
ouro e 67 no total.
Um levantamento do jornal Folha de S. Paulo revela
que neste ciclo (Londres-2012 até Rio-2016) o Brasil
investiu em projetos olímpicos, com verba pública,
cerca de R$ 3,68 bilhões.
Consideram-se os aportes do Ministério do Esporte
(R$ 2,11 bilhões), Lei Piva (R$ 700 milhões), estatais
(R$ 650 milhões) e Forças Armadas (R$ 217 milhões).
A conta final mostra que cada uma das 19 medalhas brasileiras custou, proporcionalmente, quase
R$ 194 milhões.
Sim, o Brasil conquistou no Rio seu melhor desempenho em termos de medalhas em uma mesma
olimpíada. No entanto não alcançou a meta do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) de ficar entre os dez primeiros no quadro de vencedores.
Não vingou o sonho da conquista de 22 a 29 medalhas. E, assim, o País não passou do 13º lugar no
ranking geral.
Segundo levantamento do Wall Street Journal, o
Brasil foi líder isolado na conquista de “medalhas de
chumbo”, aquelas ficticiamente conferidas aos atletas
que terminam uma prova no último lugar. Foram 21. O
segundo colocado, o Egito, obteve nove dessas incômodas honras.
Ok, fizemos uma bela festa, organizamos cerimônias
criativas e nosso povo deu um show de civilidade e
de simpatia, seguindo o roteiro da Copa do Mundo
de 2014.
No entanto, precisamos aprender também com os
erros cometidos. Havia obras do VLT em curso ainda
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durante a olimpíada, em alguns centros de competição não havia comida suficiente e muita gente perdeu
eventos (inclusive jornalistas) por falta de sistemas
adequados de informação.
Muitos desses equívocos poderiam ter sido evitados. Afinal, dados comparativos estavam à disposição
em Londres, antes mesmo de 2012, quando os ingleses
promoveram sua olimpíada. Eles erraram. Eles acertaram. Faltou olhar mais para aquela experiência.
No caso da disputa esportiva, também teria sido
importante avaliar com mais atenção a experiência britânica. Talvez tivéssemos preparado melhor aqueles
com reais chances de triunfar e teríamos economizado
com o chumbo.
Logicamente, todos merecem oportunidades, mas
se são escassos os recursos é preciso estabelecer prioridades e montar um plano estratégico para garantir o
alto rendimento.
Esse raciocínio vale também para as empresas.
Imagine um empreendedor que faz 80% de seu caixa
com a comercialização de quibes e esfihas. Será que
compensa empregar 50% do orçamento anual no setor
de fabricação de sobremesas? Talvez, sim. Talvez, não.
É preciso estudar cada caso, ver como se saíram
os concorrentes, analisar os mais bem sucedidos neste mercado específico e, assim, calibrar o planejamento estratégico.
Você não precisa calçar tênis luminosos para vender
sua marca, mas pode tirar boas lições de empreendedorismo e gestão com os britânicos. Olho neles!
Afinal, a teoria, na prática, funciona!

29

Números do Setor

R edação

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Se o mês de julho já havia sido positivo para a indústria, agosto voltou a apresentar crescimento, ainda que
tenha sido mínimo. Na comparação com o mês de julho deste ano, houve alta de 1,8% no licenciamento de autoveículos. No entanto, quando se leva em consideração o mês de agosto de 2015, verifica-se queda de 8% nos
licenciamentos. Na comparação entre o acumulado do ano, a diferença negativa é ainda mais significativa em
2016: 20,9% a menos.
2016
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

AGO
A

JUL
B

JAN-AGO
C

AGO
D

JAN-AGO
E

A/B

A/D

C/E

159.870

156.988

1.160.974

173.866

1.467.459

1,8

-8,0

-20,9

Veículos leves

154.421

150.802

1.118.957

166.877

1.406.404

2,4

-7,5

-20,4

Automóveis

130.536

128.208

964.931

145.375

1.204.412

1,8

-10,2

-19,9

23.885

22.594

154.026

21.502

201.992

5,7

11,1

-23,7

4.235

4.486

33.422

5.657

48.640

-5,6

-25,1

-31,3

184

143

1.227

241

1.814

28,7

-23,7

-32,4

1.228

1.220

8.997

1.625

13.632

0,7

-24,4

-34,0

359

362

2.914

529

4.795

-0,8

-32,1

-39,2

Semipesados

1.202

1.281

9.688

1.765

16.163

-6,2

-31,9

-40,1

Pesados

1.262

1.480

10.596

1.497

12.236

-14,7

-15,7

-13,4

Ônibus

1.214

1.700

8.595

1.332

12.415

-28,6

-8,9

-30,8

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

159,9

Fonte: Renavam/Denatran.
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Quanto à produção de autoveículos montados no Brasil, no entanto, o cenário é um pouco diferente. Mesmo
quando se compara agosto com o mês de julho de 2016, vê-se queda de 6,4% na produção. Em relação ao mesmo
período de 2015, no entanto, a queda é semelhante ao cenário dos licenciamentos: 18,4% a menos. No acumulado
do ano, a indústria brasileira produziu 20,1% a menos do que o fez entre janeiro e agosto de 2016. Nesse sentido,
somente a linha de caminhões semileves apresenta resultados positivos no período.
2016
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

AGO
A

JUL
B

JAN-AGO
C

AGO
D

JAN-AGO
E

A/B

A/D

C/E

77.726

189.907

1.383.136

217.769

1.731.780

-6,4

-18,4

-20,1

Veículos leves

171.051

183.181

1.329.197

211.293

1.661.315

-6,6

-19,0

-20,0

Automóveis

145.943

150.425

1.129.118

187.123

1.432.912

-3,0

-22,0

-21,2

25.108

32.756

200.079

24.170

228.403

-23,3

3,9

-12,4

5.211

5.091

41.601

5.283

53.512

2,4

-1,4

-22,3

191

180

1.688

318

1.259

6,1

-39,9

34,1

1.286

1.401

10.878

1.447

13.981

-8,2

-11,1

-22,2

173

291

2.597

228

3.117

-40,5

-24,1

-16,7

Semipesados

1.569

1.738

12.012

1.708

20.621

-9,7

-8,1

-41,7

Pesados

1.992

1.481

14.426

1.582

14.534

34,5

25,9

-0,7

Ônibus (Chassis)

1.464

1.635

12.338

1.193

16.953

-10,5

22,7

-27,2

398

350

3.376

429

4.414

13,7

-7,2

-23,5

1.066

1.285

8.962

764

12.539

-17,0

39,5

-28,5

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

177,7

Fonte: Renavam/Denatran.
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Diskfoto kids

Eventos – Autop

Autop 2016

Fortaleza consolida-se como polo automotivo

A

realização no belíssimo Centro de Eventos do
Ceará da 15ª edição da Autop, em Fortaleza,
no período de 10 a 13 de agosto, foi um
grande sucesso.
O evento, realizado pelo Sistema Sincopeças/
Assopeças (CE), abrigou, nos 12.000 m² da mostra, 154
expositores que apresentaram 167 marcas aos 30.000
profissionais visitantes. Caravanas de várias regiões do
Norte e Nordeste do País acorreram à mostra.
A grande novidade desta edição foi a participação
exclusiva de fabricantes, diferentemente das edições
anteriores da qual participaram também diversos
distribuidores. Indústrias nacionais e multinacionais
como BorgWagner, Bosch, Brosol, Continental, Dana,
Dayco, Durametal, Eaton, Filter, Mann, Monbensani,
NGK, NTK, Schadek, Schaeffler (Luk, Ina e Fag), Tecfil,
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Tecnomotor, Urba entre várias outras marcaram presença na feira.
Espelhando a tendência nacional de melhoras na
confiança da recuperação econômica, o mercado reconheceu o esforço dos organizadores com destaque
para Ranieri Leitão (empossado durante o evento como
presidente do Sincopeças Brasil, junto com toda a nova
diretoria), que reagiu confirmando, com sua presença, a
confiança e a esperança na recuperação deste mercado
extremamente promissor.
Segundo testemunhos, o evento serviu como um
grande estímulo ao empreendedorismo, incentivando a capacitação e a qualificação de participantes
da cadeia automotiva com a promoção de 47 cursos
e palestras aos profissionais durante a realização
da feira, além das apresentações de novidades e
desenvolvimentos.

Diskfoto kids
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Sincopeças

Nova diretoria do Sincopeças Brasil
toma posse durante a Autop
Em sua 15ª edição, evento recebe mais de 30 mil visitantes

A

nova diretoria do Sincopeças Brasil (Sindicato
da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios) tomou posse dos cargos na última edição da Autop, realizada de 10 a 13 de agosto
no Ceará. Na ocasião, Ranieri Leitão, presidente do
Sistema Sincopeças/Assopeças-CE, assumiu a presidência da entidade nacional. A vice-presidência da
entidade, por sua vez, foi assumida por Francisco
Wagner de La Tôrre, presidente do Sincopeças de
São Paulo.
Em sua 15ª edição, a Autop (Feira de Autopeças,
Motopeças, Acessórios, Equipamentos e Serviços do
Brasil) surpreendeu a organização com um público
de cerca de 30 mil pessoas, que incluíam executivos,
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empresários, mecânicos e demais profissionais que
atuam no setor. No total, estiveram presentes 154
expositores com 167 marcas, incluindo indústrias
nacionais e multinacionais.
Uma das principais novidades da edição deste
ano foi a participação de fabricantes do setor. Um
balanço inicial levantado pela organização apontou que foram gerados R$ 80 milhões em negócios
concretizados e prospectados. O evento contou
com um grande público cearense, mas também
com caravanas provenientes de outros Estados do
Norte e Nordeste do País. No total, a Autop ocupou 12 mil metros quadrados do Centro de Eventos
do Ceará.

Respeite a sinalização de trânsito.

Cultura
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É preciso ter garra
Em livro, psicóloga destaca a importância da perseverança
para o sucesso em diversas frentes
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Zach Teris Photography

S

eja no mercado de trabalho ou até mesmo nos
estudos, quem nunca ficou impressionado e incrédulo com o sucesso de algumas pessoas cuja
capacidade intelectual não é gigantesca? Muitas vezes,
em diversas esferas da vida, lidamos com indivíduos
que não são conhecidos por sua genialidade, mas que
ainda assim conquistam importantes reconhecimentos
em suas carreiras ou estudos.
É sobre isso que Angela Duckworth, professora de
Psicologia na Universidade da Pensilvânia (EUA), fala
em seu primeiro livro: Garra (Editora Intrínseca, R$ 40).
A autora é mestre em Neurociência pela Universidade
de Oxford e PhD. em Psicologia pela Universidade da
Pensilvânia. Além disso, já atuou como conselheira
na Casa Branca, no Banco Mundial, em times da NBA
(liga de basquete dos Estados Unidos) e da NFL (liga
de futebol americano dos EUA) e também entre CEOs
listados na publicação Fortune 500.
Um dos principais trabalhos de Duckworth está
ligado ao estudo da garra e outros atributos que prenunciam o sucesso. Em seu livro, a psicóloga busca
demonstrar para pais, estudantes, educadores, atletas e empreendedores que o segredo para alcançar
realizações não é o talento e, sim, uma mistura entre
paixão e perseverança, identificada por ela como “garra”. A garra, explica a autora, pode ser definida como a
capacidade de perseverar e produzir resultados além
do puro talento, da sorte ou das eventuais derrotas.
Conforme Duckworth explica, “nosso potencial é uma
coisa. O que fazemos com ele é outra, bem diferente”.
Com uma linguagem clara e exemplos práticos trazidos do cotidiano, a autora explica inicialmente o que
constitui a garra e como o esforço, diante de desafios
grandiosos, acaba contando em dobro para que cheguemos aos resultados esperados. Posteriormente, a

Angela Duckworth é professora de Psicologia na Universidade da
Pensilvânia (EUA).

psicóloga explica como o ser humano pode cultivar a
garra de dentro para fora e também de fora para dentro.
O interesse de Duckworth pelo assunto tem foro
pessoal. Filha de um renomado cientista, a autora cresceu ouvindo, juntamente com os irmãos, que não tinha
a “genialidade” necessária para ser vitoriosa na vida.
“Quando eu era mais nova, escutava a palavra gênio o
tempo todo. Era sempre meu pai quem a pronunciava.
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Ele gostava de dizer, sem qualquer motivo especial:
‘Você sabe que de gênio não tem nada!’. E lançava
essa declaração no meio do jantar”, afirma em seu livro.
Apesar disso, em 2013, Duckworth foi agraciada com
uma bolsa da Fundação MacArthur, também conhecida
como “auxílio-gênio”. Foi aí que notou a ironia em sua
vida: mesmo tendo ouvido por toda a vida que não é
um “gênio”, acabou recebendo um prêmio justamente
por ter esse perfil. Seu pai, ao saber do prêmio, lhe
parabenizou e ambos não abordaram as declarações
negativas que a autora cresceu ouvindo. Apesar disso,
afirma a psicóloga, ao confrontar o pai, sua vontade
mesmo era declarar: “Papai, você diz que eu não tenho
nada de gênio. Não vou discutir isso. O senhor conhece
muitas pessoas que são mais inteligentes do que eu.
Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa: Vou crescer e
amar tanto o meu trabalho quanto o senhor ama o seu.
Não vou apenas ter um emprego; terei uma vocação.
Vou me desafiar todos os dias. Quando fracassar, vou
me levantar outra vez. Posso não ser a aluna mais inteligente da minha turma, mas vou me esforçar para
ser a mais determinada, a que tenha mais garra. No
fim das contas, pai, a garra pode valer mais do que o
talento”, explica.
Duckworth não falou isso ao pai, mas usou suas pesquisas posteriores para tentar quantificar e exemplificar a importância da garra para a evolução de pessoas
bem sucedidas em seus objetivos. Como exemplo, a
pesquisadora cita o processo de admissão dos cadetes no campus de West Point, a Academia Militar dos
Estados Unidos. Trata-se de um processo tão rigoroso
quanto o das universidades mais seletivas do país.
Explica a autora que, a cada ano, no penúltimo ano
do ensino médio, mais de 14 mil candidatos dão início
ao processo de admissão em West Point. Ao final das
avaliações, apenas 1,2 mil são aceitos e matriculados.
No entanto, 20% dos jovens abandona o curso antes da
formatura. Boa parte dos que desistem deixam a academia logo no primeiro verão, durante os treinamentos
mais intensos. “Por que alguém que passou dois anos
tentando entrar numa instituição a abandona nos dois
primeiros meses?”, questiona a psicóloga.
Mais do que tentar responder essa questão,
Duckworth buscou compreender os motivos que levavam os demais a enfrentarem as dificuldades impostas
a todos os outros e ainda assim seguir no curso. Ao
aplicar diversas entrevistas com profissionais, inclusive

Em livro, psicóloga busca demonstrar que o segredo
para alcançar realizações não é o talento e, sim, uma
mistura entre paixão e perseverança: a “garra”.

de outras áreas, a psicóloga percebeu que alguns conceitos se faziam presentes nas carreiras de indivíduos
bem sucedidos. Certas pessoas são dedicadas quando
as coisas vão bem, mas desmoronam diante de uma
situação adversa. Algumas, no entanto, procuram melhorar o tempo inteiro, nunca estão satisfeitas e apostam na perseverança (na garra) para evoluir.
“A despeito da área, as pessoas muito bem-sucedidas exibiam um tipo de perseverança feroz que se
manifestava de duas formas. Em primeiro lugar, eram
mais persistentes e esforçadas do que a média. Em segundo, sabiam lá no fundo de si mesmas o que desejavam. Tinham não só perseverança, como também uma
direção. Era essa combinação de paixão e perseverança
que fazia com que as pessoas bem-sucedidas fossem
especiais. Numa palavra, elas tinham garra”, completa.
Com seu livro, Duckworth busca destacar que o talento atualmente não é garantia de sucesso em nenhuma área. Acreditar que o mundo “lhe deve algo” devido
à sua capacidade intelectual nada mais é do que um
desperdício de potencial. Sem garra, demonstra a autora, não chegamos a lugar nenhum.
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Jerônimo Mendes

Autoliderança em vendas

C

om o mundo caminhando rapidamente para o
fim dos empregos formais, em breve todo homem e toda mulher terá que aprender a ser um
vendedor de si mesmo, antes mesmo de aprender a
vender produtos ou serviços, se quiser ganhar dinheiro
e se destacar no mundo dos negócios.
O que significa isso? Não basta obter o título de
vendedor, de representante ou de gerente de vendas. Você precisa conhecer muito bem a si mesmo e
respirar vendas desde o momento em que se levanta
da cama até o momento em que volta para ela, a fim
de descansar depois de um dia produtivo de trabalho.
Na prática, não há como ser um bom profissional de
vendas, principalmente na condição de autônomo ou
de profissional liberal, se você não aprender a amar e
a dominar processo de vendas como se fosse a atividade mais importante da sua vida. Vender é uma arte
e vender a si mesmo é o estado da arte.
A questão fundamental é: como fazer isso? Por meio
da autoliderança, um processo pelo qual todo indivíduo deveria passar e dominar para manter o controle
absoluto da sua vida e obter resultados positivos, sem
depender exclusivamente de outras pessoas.
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Para entender melhor o conceito de autoliderança
em vendas é necessário abordar a atividade de vendas sob o ponto de vista da Inteligência Emocional,
conceito muito bem fundamentado por Daniel
Goleman, PhD., psicólogo e professor da Universidade
de Harvard.
De acordo com Goleman, a Inteligência Emocional
pode ser adquirida com base em cinco componentes
fundamentais que moldam as características e o perfil
de cada pessoa. Todas são importantes, mas apenas
uma é predominante em cada ser humano. É difícil
dominar todas ao mesmo tempo, entretanto, há momentos em que você precisa de uma ou outra com mais
intensidade. Vejamos:
Autoconsciência: significa uma compreensão profunda das próprias emoções, forças, fraquezas, necessidades e impulsos. Pessoas com alto nível de autoconsciência são honestas consigo mesmas e com os
outros, portanto, reconhecem como os seus sentimentos afetam a si mesmas, as outras pessoas e seu desempenho profissional. Suas limitações são evidentes
e elas sabem que, se não mudarem isso por iniciativa
própria, não conseguirão sair do lugar.

Divulgação
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de Carreira e Negócios.

Autodisciplina: habilidade de controlar ou redirecionar seus impulsos e temperamentos desordenados; a
propensão a protelar julgamentos e a pensar antes de
agir. Funciona como uma conversa interior contínua que
liberta as pessoas dos pensamentos negativos e faz
com que mantenham o foco naquilo que é importante
para a sua carreira ou o seu negócio.
Motivação: uma paixão intensa pelo trabalho por
razões que vão além de ganhar dinheiro ou conquistar
uma posição; uma grande propensão a perseguir metas
com energia e persistência, algo que vem dentro do coração, da alma; uma forte motivação para execução de
atividades por iniciativa própria com otimismo, mesmo
diante de sucessivos fracassos.
Empatia: capacidade de entender o modo de ser
emocional das outras pessoas, ou seja, saber levar em
conta ponderadamente os sentimentos; não significa
concordar com os pensamentos alheios, mas se mostrar
solidário a eles. Quando bem aplicada, a empatia gera
um alto nível de confiança entre as partes e reforça os
laços de amizade.
Habilidade social: capacidade de criar e gerenciar
relacionamentos, desenvolver networking e encontrar

pontos em comum para construir entendimento. Pessoas
com habilidade social elevada tendem a ter um amplo
círculo de conhecidos e o dom para chegar a um denominador comum com pessoas de diferentes tipos
para desenvolver afinidades, uma habilidade essencial
em vendas.
Os três primeiros componentes da Inteligência
Emocional – autodisciplina, autoconsciência e motivação – são habilidades de autogestão e os dois últimos
– empatia e habilidade social – envolvem a capacidade
de uma pessoa se relacionar com outras.
Em síntese: se você se conhece bem (autoconsciência), conhece muito bem os outros (empatia), não depende dos outros para crescer (autodisciplina), é capaz de se
automotivar (motivação) e consegue transitar facilmente
entre as pessoas (habilidade social), tem tudo para assumir as rédeas do seu próprio destino e se tornar um
excelente profissional.
Em vendas, o conhecimento técnico é importante e
as habilidades ajudam muito, mas as atitudes são fundamentais. As atitudes, combinadas com sua paixão,
seus valores e suas emoções definem o seu nível de
autoliderança.
Por fim, é impossível ser um bom líder, em qualquer
área da vida, sem ser, antes de tudo, um líder de si mesmo. E quando você depende exclusivamente de si mesmo, a autoliderança é imprescindível, caso contrário, o
desânimo toma conta e tudo se perde.
Vender é difícil, escrever é difícil, fazer a diferença
é difícil. Digo isso por experiência própria, portanto,
trabalhe regularmente, seja consistente e quanto menos você depender dos pensamentos alheios, melhor o
controle sobre suas ideias e pensamentos. Conquiste a
autoliderança e o resultado será mera consequência do
trabalho bem feito.
Pense nisso e venda mais e melhor!
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Sebrae

Marketing é vital para a
sobrevivência e o crescimento
da pequena empresa
Estratégias permanentes de comunicação com o mercado
fazem toda a diferença nos resultados do negócio

U

ma pesquisa realizada pelo Sebrae mostrou que marketing e comunicação são os
recursos menos utilizados pelas pequenas
empresas brasileiras. A maioria só recorre a alguns
recursos – e ainda assim pontuais – como propaganda ou promoção quando as coisas não vão bem.
Marketing ainda é um mito entre as pequenas
empresas, tratado como algo caro e inacessível,
quando na realidade seria algo natural ao trabalho,
já que na pequena empresa o contato com o público
costuma ser direto: caminho aberto e terreno fértil
para aplicar estratégias de marketing e comunicação, permanente, baratas e eficazes. Depende muito
mais da cabeça do empreendedor do que do bolso.

Estabeleça objetivos com metas mensuráveis.
Evite a todo custo objetivos genéricos do tipo crescer
no mercado Y. É fundamental que os objetivos tragam
números e prazos. Por exemplo, crescer 15% nos próximos 12 meses no mercado Y. Quanto mais específico
e mensurável um objetivo, maior a possibilidade de
se construir ações concretas para alcançá-lo, além
de facilitar o acompanhamento ao longo do tempo.

Desenvolver objetivos de marketing para curto,
médio e longo prazos é fundamental para o crescimento de qualquer negócio.

Estabeleça objetivos desafiadores mas não impossíveis. É importante colocar desafios bem “calibrados” para nem se tornarem muito fáceis nem
impossíveis de conseguir. Nota: lembre-se que
cada objetivo alcançado deve ser comemorado
e reconhecido.

Especialista em marketing e novos mercados,
o consultor David Abenhaim acredita que muitos
donos de pequenas empresas têm uma visão distorcida do que seja fazer marketing.

Verifique se seus objetivos estão de acordo com
a missão da sua empresa. Todos os objetivos e ações
devem ser direcionados no sentido do que sua empresa significa para seus clientes.

“É muito comum nas EPPs que o principal objetivo de marketing seja gerar lucro, mas o lucro é uma
consequência do marketing e não o fim.”

CONSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA
Estas são duas características básicas do marketing a
que Abenhaim recorreu para orientar uma empresa
produtora de software com 3 sócios, 17 funcionários
e faturamento anual em torno de 3 milhões de reais.

Abenhaim orienta seus clientes para que planejem as estratégias de marketing e comunicação ba-
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seados em objetivos específicos. “Isso permite concentrar os esforços da equipe numa direção comum”:
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“A empresa havia crescido muito rápido e eles
estavam com necessidade de organizar a empresa
para prepará-la para continuar crescendo. Um dos
desafios principais era criar um plano de marketing
que orientasse a estratégia e as ações nos próximos
anos, mas os três sócios tinham visões diferentes
sobre o futuro do negócio.”
Um deles considerava que a empresa deveria se
concentrar no aprimoramento dos softwares e nos
serviços de suporte aos atuais clientes. Outro pretendia crescer em novos mercados fazendo parcerias
com outras empresas de tecnologia. Outro defendia
a ideia de crescer nos mercados que eles já atendiam, criando versões menores e mais baratas dos
produtos atuais.
Essa indefinição no direcionamento da empresa resultava em dispersão de energia e mudanças
constantes nas ações de marketing. Ora concentrada
nos produtos, ora nos serviços e eventualmente em

conquistar novos mercados. “Nenhum dos 3 estava
equivocado” foi a avalição de Abenhaim. “A questão
é que não havia complementariedade entre esses
objetivos, nada consistente que assegurasse a unidade de ação por muito tempo.”
Com orientação de Abenhaim, cada sócio se tornou gestor de uma área crítica no negócio, o que tornou mais clara a organização e divisão do trabalho.
“Da soma das visões dos 3, surgiu uma definição
clara do que eles queriam e do que precisavam para
a empresa crescer, o que permitiu a construção de
um plano de marketing robusto com objetivos claros de faturamento, rentabilidade e vendas para os
próximos 3 anos.”
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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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.
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MAHLE RECERTIFICA CÂMARA SEMIANECOICA
PARA ANÁLISE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES (NVH)
Mahle anunciou que o Tech Center Mahle acabou
de recertificar sua câmara semianecoica, uma das
mais avançadas entre as disponíveis no País. A estrutura,
que já era utilizada para desenvolvimento de produtos,
foi recertificada para avaliações mais apuradas de NVH.
Voltada para a análise e o desenvolvimento de produtos que têm impacto no conforto acústico dos usuários finais dos automóveis, é uma das poucas que tem
a capacidade de fazer avaliação de potência sonora e
vibração do powertrain (motor mais caixa de câmbio)
com altos níveis de acuracidade. Ampliando suas possibilidades de utilização, ela foi recertificada conforme
norma ISO 3745 e também pode avaliar motores dos
ciclos Otto e Diesel.
Além da possibilidade de análise de NVH do conjunto de
powertrain, o laboratório, que não tem reflexão do som, em
breve poderá receber um veículo completo em seu interior
para uma avaliação mais ampla. “A Mahle está se preparando
para novas e maiores demandas visando detectar e apontar
soluções que venham minimizar os problemas causados por
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ruídos e vibrações nos powertrains dos automóveis e seus
componentes periféricos (como, por exemplo, do ar-condicionado). Para tanto, estamos dando um passo importante
no sentido de nos atualizarmos para atender nossos clientes”,
explica Carlos Camargo, gerente da Engenharia Experimental
de Avaliação de Motores e Novos Componentes do Centro
Tecnológico Mahle.

Ivan Moretti - Unimep

BOSCH E UNIMEP INAUGURAM LABORATÓRIO
DE TECNOLOGIA AUTOMOTIVA

A

Bosch comemorou, em agosto, uma importante
novidade em sua estratégia de promover a qualificação de profissionais do setor automotivo. A empresa,
em parceria com a Universidade Metodista de Piracicaba
(Unimep), inaugurou o Laboratório de Tecnologia
Automotiva Robert Bosch, cujo foco é a qualificação e
o desenvolvimento técnico e prático dos profissionais
do setor automotivo.
Localizado no campus de Santa Bárbara d´Oeste,
interior de São Paulo, o espaço atenderá as demandas do curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica
– Automobilística e demais graduações de engenharia.
Estruturado pela Unimep, o laboratório de estudos acadêmicos e pesquisas conta com equipamentos de última geração para diagnóstico e reparação automotivos fornecidos
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Da esq. para dir.: Robson Aguiar, Antonio Fernando Godoy, Gustavo
Jacques Dias Alvim, Daniel Lovizaro, Delfim Calixto e Fernando Teixeira

pela Bosch, como analisadores de motor, gases e bateria,
além de scanners, recicladora de ar-condicionado, balanceadora de pneus e outras tecnologias.

Cinto de segurança salva vidas.
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GRUPO KSPG AMPLIA LINHA DE BOMBA DE ÓLEO
PARA PESADOS
Grupo KSPG anunciou a ampliação de sua linha de
bomba de óleo para veículos pesados com a marca
BF, ficando com um portfólio que atende mais de 80% da
frota circulante. O Grupo, que atua na fabricação global de
componentes e soluções na área de alimentação de componentes de motor, tem a BF como sua fornecedora mundial
para motores de veículos comerciais, estacionários, agrícolas,
navios, locomotivas e máquinas de construção.
Especialista em peças de reposição para motores a diesel, a BF está presente em mais de 120 países, com ampla
gama de produtos. Seus produtos são comercializados mundialmente na reposição pela MS Motorservice, divisão de
aftermarket do Grupo KSPG AG, que também é responsável
pelas operações das marcas Kolbenschmidt (KS) e Pierburg.
A nova linha de bombas de óleo BF atende veículos da
linha pesada de 22 montadoras, entre caminhões, tratores
e colheitadeiras desde versões mais antigas aos modelos
mais novos. O Grupo ressalta que os produtos da marca
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Kolbenschmidt (KS), Pierburg e BF são comercializados no
mercado brasileiro de reposição pela MS Motorservice Brazil,
divisão do Grupo KSPG AG responsável pelas atividades de
vendas e prestação de serviços para o aftermarket.

NAKATA OFERECE CURSO GRATUITO SOBRE SUSPENSÃO
fabricante de autopeças Nakata, que atua no mercado de reposição automotiva
com componentes para suspensão, transmissão, direção, freios e motor, promoverá um curso sobre suspensão. As aulas estão previstas para ocorrer de 3 a 6 de outubro
e de 21 a 24 de novembro, no Senai Ipiranga, Escola Conde José Vicente de Azevedo, em
São Paulo (SP).
Realizado em três horas por quatro noites, o curso será ministrado por Eduardo
Guimarães, técnico da Nakata. Para participar do curso, os interessados
devem ter, no mínimo, 18 anos e possuir conhecimento em mecânica. As inscrições devem ser feitas na central de atendimento da
Nakata pelo telefone 0800-707-8022, com Nadya. Ao término do
curso, o participante receberá certificação da Nakata e do Senai.
Serviço:
Curso gratuito de suspensão
Local: Senai Ipiranga
Rua Moreira de Godói, 226 – Ipiranga – SP
Horário: das 19h às 22h

48

Divulgação

A

Respeite a sinalização de trânsito.

