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VIVER UM DIA DE CADA VEZ

Com a turbulência econômica que o País vem enfrentando 

nos últimos dois anos, fica difícil prever um cenário para 

2017, mas já podemos ressaltar alguns pontos positivos, 

como a estabilização da inadimplência nos próximos 

meses, ocorrendo situações mais favoráveis para a retomada de crédito. 

Isso porque a taxa Selic em outubro recuou 0,50%, em janeiro cedeu 

0,75 ponto, caindo para 13% ao ano. É de se esperar um recuo mais 

acentuado da taxa Selic e os juros do crédito devem acompanhar o 

mesmo movimento. 

Um ponto importante para o qual devemos ficar atentos é como a 

economia mundial vai se comportar com o chamado efeito Donald 

Trump. O novo presidente norte-americano mal acabou de tomar posse 

e já começa a adotar medidas bem conservadoras e protecionistas. 

Parece que o mundo não será mais como antes. Trump vai imprimir um 

novo formato. O resultado de tudo isso, só com o tempo iremos saber. 

Acredito que o Brasil não será tão afetado tendo em vista que as 

nossas exportações para os EUA representam 22%, enquanto as do  México chegam a 81%. Como 

somos fortes no agronegócio, podemos até nos beneficiar de alguma forma com essa nova política 

externa, abrindo novos mercados. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.  

Enquanto isso, por aqui os acontecimentos políticos não param de nos surpreender negativamente. 

Quando achamos que chegou ao fim, mais uma notícia bombástica surge.  

Com a onda de demissões que ocorreram em todo o País devido à situação econômica, as 

empresas perderam mão de obra capacitada, gerando desgaste e prejuízo. Por isso, a matéria de 

capa aborda este tema já que um dos maiores desafios é ter uma equipe coesa e alinhada com a 

política da empresa. A reportagem mostra que manter a equipe motivada e disposta de acordo 

com as necessidades que se apresentam pode ser um diferencial importante na busca de melhores 

resultados. Mas como fazer isso acontecer e evitar o turnover? Confira as soluções que podem 

ajudar a minimizar prejuízos nessa hora. 

Na seção Entrevista, Edson Brasil, vice-presidente de Vendas e Marketing da Arteb, vai falar sobre 

ações e planos da empresa para 2017, diante de um mercado de retração das vendas de veículos 

novos e sua atuação no aftermarket. 

Em Destaque, uma matéria sobre os 60 anos de trajetória da MTE-Thomson que começou a 

sua atuação junto com a indústria automobilística no Brasil. Com uma joint-venture com a 

Thomson International Co, em 1975 iniciou a produção da válvula termostática e não parou mais 

de desenvolver produtos para controle de temperatura, sendo um dos principais fabricantes no 

segmento, atendendo montadoras e mercado de reposição em 100 países! 

Vale a pena conhecer!  
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TOYOTA: HILUX/  SW4 2.5/ 2.8/ 3.0 DIESEL 2002 - > BOSCH JF MODERNO (F 000 AL0 128)
TOYOTA: BANDEIRANTES - MOTOR OM 352 / 364
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            NEW HOLLAND: COLHEITADEIRA FNH 8040 - 8255 

PORTA ESCOVAS

Fale com um de nossos representantes ou ligue:

55 11 2856.7300
rainhadassete@rainhadassete.com.br
Indústria Brasileira

www.RAINHADASSETE.com.br
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Mercado Automotivo: A 
Arteb ampliou sua atuação 
para outros mercados nas 
últimas décadas e conse-
quentemente teve de se 
adaptar às normas de quali-
dade de cada país. Como foi 
esse processo de adaptação 
às regras específicas dos 
países? Qual a importância 
de estar sempre alinhado 

com o que exige cada local 
em termos de qualidade?

Edson Brasil: A Arteb sempre 
manteve o foco na atualização 
tecnológica para atendimento 
das tendências e dos avanços 
no desenvolvimento da ilumi-
nação automotiva. Possuímos 
completa estrutura local para 
desenvolvimento e ainda forta-
lecida pela estratégia de parce-

rias tecnológicas internacionais.

Desta forma, a adaptação para 
atendimento dos requisitos de 
qualidade globais foi resultado 
natural dos investimentos con-
tínuos em capacitação, atua-
lização tecnológica e suporte 
de nossos clientes, deixando 
a Arteb apta para o pronto 
atendimento das demandas 
do mercado e suas respectivas 

Em entrevista à revista  
Mercado Automotivo, Edson  

Brasil, vice-presidente de Vendas e 
Marketing da Arteb e conselheiro 

do Sindipeças (Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes para 

Veículos Automotores), fala sobre 
a expectativa do empresariado 

brasileiro em relação ao ano que 
se inicia. Em nome da Arteb, 

uma das principais produtoras 
de sistemas de iluminação para 

o setor automotivo, o executivo 
afirma que busca analisar o 

cenário atual com realismo e não 
com otimismo, de modo a chegar a 

prognósticos mais certeiros.

INÍCIO DA 
RECUPERAÇÃO

Entrevista Redação
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exigências, possibilitando a 
importante participação nos 
projetos locais e globais.

MA: Gostaria que falasse so-
bre o laboratório corporati-
vo da Arteb. Qual sua impor-
tância e suas atribuições?

EB: A Arteb possui estrutura 
para o completo desenvolvi-
mento e aprovações dos pro-
dutos, com total autonomia 
local, de acordo com as nor-
mas e os requisitos específicos 
de cada cliente/país.

Nosso Laboratório Corporativo 
é uma fundamental ferramen-
ta para os processos de vali-
dação por possuir completa 
estrutura para a realização de 
testes, simulações, estudos de 
viabilidade, fotometria e ho-
mologação do produto final. 
Ressaltamos que este Labora-
tório é certificado pelo Inme-
tro e, dessa forma, é o único no 
Brasil com este reconhecimen-
to para o desenvolvimento da 
iluminação e inclusive para 
prestação de serviços para 
empresas locais e globais.

MA: Alguns analistas de ges-
tão pregam atualmente que 
a máxima de que “o cliente 
tem sempre razão” não deve 
mais ser encarada como uma 
regra para todas as situa-
ções. O senhor concorda com 
isso? É necessário flexibilizar 
esse entendimento?

EB: Primeiramente e princi-

palmente pelo cenário que 
passamos, entendemos que a 
base no relacionamento entre 
cliente e fornecedor é o claro 
entendimento das necessida-
des e objetivos para que com 
isto sejam tomadas ações con-
juntas. Desta forma, ainda con-
cordamos com “o cliente tem 
sempre razão” sendo que, após 
o entendimento desta “razão”, 
buscamos as ações conjuntas 
e eficientes para um resultado 
sustentável do negócio.

MA: O consumidor brasi-
leiro está mais exigente do 
que há 10 anos, por exem-
plo? Como atender suas 
demandas sem ficar refém 
de todos os pedidos e os 
questionamentos?

EB: É clara e natural a eleva-
ção da exigência por parte 
dos consumidores. Isso 
devido aos novos patamares 
de qualidade e tecnologias 
globais introduzidas nestes 
últimos anos. Não entende-
mos como posição de refém 
a estas demandas. Para a ma-
nutenção e o posicionamento 
consolidado no mercado, 
as empresas precisam estar 
preparadas para estas novas 
exigências do consumidor e 
ter como diferencial a supera-
ção das mesmas.

Para o melhor contato com o 
consumidor e ações de melho-
rias, temos o Serviço de Aten-
dimento ao Cliente para que, 

desta forma, também [possa-
mos] contribuir para a supera-
ção de suas expectativas.

MA: Como a Arteb trabalha 
no que diz respeito à preser-
vação do meio ambiente?

EB: A Arteb tem como política 
da empresa o Respeito ao Meio 
Ambiente. Como exemplo de 
parte de ações deste compro-
misso, incluímos em nossa 
gestão a política de “Mineral 
Conflict”, apoiando as condu-
tas de utilização de materiais 
utilizados em nossos produtos. 
Nossos processos produtivos 
consideram essa política e con-
quistamos também a Certifica-
ção ISO 14.000 para sustentar 
essas atividades.

MA: Qual é o peso do setor 
de reposição automotiva 
nos negócios da Arteb atual-
mente? É possível aumentar 
essa fatia? Há espaço para 
crescimento na reposição?

EB: A Arteb mantém a lideran-
ça na iluminação automotiva 
nos mercados OEM e Reposi-
ção Aftermarket. Continuamos 
investindo fortemente no “Top 
of Mind” da marca Arteb e na 
manutenção de nossa lide-
rança, contando também com 
expansão para os mercados 
latino americano, europeu e 
africano. Contribuindo com 
esta política, estão relaciona-
das ações diretas e treinamen-
tos de nossa rede de distribui-
dores e aplicadores. 

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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MA: A unidade da Arteb em 
Diadema foi inaugurada en-
tre 2009 e 2010 para aten-
der ao mercado de reposi-
ção. Qual é o balanço feito 
pela companhia após 6, 7 
anos de funcionamento?

EB: Uma unidade dedicada à 
Operação de Reposição traz 
diferencial e flexibilidade para 
o atendimento da demanda e 
processos específicos requeri-
dos neste mercado.

Realizamos essa expansão 
para suportar os volumes e 
nossa participação. Com a 
retração do mercado, encon-
tramos a oportunidade de 
transferência desta operação 
para a planta de São Bernar-
do do Campo, mantendo o 
mesmo nível de atendimento 
e melhorando os resultados 
da operação.

MA: É possível ser otimista 
com a economia brasilei-
ra para o ano de 2017? O 
senhor acredita que o pior 
da crise já passou ou ainda 
é muito cedo para fazer aná-
lises deste tipo?

EB: Entendemos que o mo-
mento não é de otimismo, 
e sim de realismo. Podemos 
considerar que 2017 será a 
base de um novo patamar, do 
início da reação e recupera-
ção de nosso mercado supor-
tado também com lançamen-
tos por parte das montadoras, 
que continuaram com os 

investimentos previstos para 
os próximos anos.

MA: A Arteb afirma que 
caminha para se tornar a 
maior empresa de sistemas 
de iluminação automotiva 
da América Latina. Qual é 
a situação da Arteb atual-
mente? Como a empresa se 
encontra após esse período 
de turbulência no Brasil?

EB: A Arteb, uma empresa 
brasileira com mais de 82 anos 
de história, junto com nossos 
clientes e estratégia de par-
cerias tecnológicas globais já 
superou várias situações em 
nosso mercado e vem man-
tendo sua liderança no setor 
da iluminação automotiva.

Acreditamos que, junto com 
a reação do mercado, nossas 
ações de reorganização da 
empresa e contribuição das 
novas nomeações conquista-
das, superaremos esta turbu-
lência e manteremos nossa 
expressiva participação e 
liderança no fornecimento da 
iluminação automotiva.

MA: A companhia aposta 
firmemente na América 
Latina, uma região que 
tem passado por inúmeras 
turbulências nos últimos 
anos, em um processo de 
substituição de governos 
de esquerda por adminis-
trações mais conservado-
ras. Esse ambiente político 
turbulento atrapalhou de 

alguma forma os negócios 
da Arteb na região?

EB: Nós, da Arteb, temos como 
cultura de gestão a rápida 
adaptação a cenários desa-
fiadores buscando encontrar 
de forma ágil soluções efi-
cientes para sustentação dos 
negócios. Acreditamos que, 
conforme já mencionado, este 
ambiente turbulento terá uma 
reação a partir de 2017.  

MA: Gostaria que falasse 
sobre os investimentos da 
Arteb em inovação e tecno-
logia. Qual é a importância 
desse tipo de investimento 
para a empresa?

EB: Atrelada às exigências do 
mercado e suporte de nossos 
clientes com um trabalho a 
quatro mãos, a Arteb sempre 
acompanhou a evolução das 
tendências de mercado e novas 
tecnologias aplicadas na ilumi-
nação automotiva.

Para estas aplicações, a Arteb 
manteve investimentos em 
capacidade produtiva, parcerias 
tecnológicas, time qualificado, 
aplicações de novas tecnolo-
gias, LED, Anti Haze, Automação 
e demais processos. Essas cons-
tantes atualizações e os investi-
mentos são de extrema impor-
tância para manter a Arteb em 
sua liderança e participação no 
mercado local e global.

Entrevista Redação
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Competitividade em baixa
Estudo publicado pela CNI mostra o Brasil em 
penúltimo lugar em ranking

Estudo divulgado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) neste início de ano mos-
tra o Brasil no penúltimo lugar em uma lista-

gem que analisou a competitividade de 18 países. 

O país está à frente apenas da Argentina no estudo 

Competitividade Brasil, que levou em consideração 

nove fatores para chegar ao resultado final, entre eles 

infraestrutura e logística, disponibilidade e custo da 

mão de obra do capital, ambiente macroeconômico, 

peso dos tributos e educação.

O resultado já era expresso em outras pesqui-

sas do gênero, mas chama a atenção justamente a 

continuidade do cenário, que parece não se alterar, 

independentemente de quem esteja nas principais 

posições de Brasília. Segundo a CNI, o ano de refe-

rência da pesquisa é 2016 e os países incluídos no 

estudo foram escolhidos em função de suas carac-

terísticas econômicas, sociais e da natureza de sua 

participação no mercado internacional.

A entidade também analisou os quesitos de forma 

independente e o Brasil ocupou o último lugar em 

disponibilidade e custo do capital, com a mais alta 

taxa de juros real de curto prazo e o maior spread 

(diferença entre as taxas que os bancos pagam para 

captar recursos e as que cobram dos consumidores) 

da taxa de juros. O resultado brasileiro também foi 

péssimo quando foram considerados de forma iso-

lada o ambiente de negócios e o ambiente macro-
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econômico. Nestas categorias, o país ficou à frente 
apenas dos argentinos.

No ambiente macroeconômico, o que mais in-
fluenciou no desempenho pífio brasileiro foi a in-
flação, dívida bruta e carga de juros elevadas, além 
da baixa taxa de investimento. Já nos negócios, o 
que mais impacta negativamente na performance 
brasileira é a atuação do país em subfatores como 
burocracia e relações de trabalho, bem como efici-
ência do estado e segurança jurídica.

Quem atua na indústria ou no setor de serviços 
brasileiro sabe reconhecer em seu dia a dia as di-
ficuldades geradas pelos fatores apontados como 
críticos pelo estudo. A burocracia de órgãos públicos 
cujos serviços são essenciais para o correto funcio-
namento de diversas empresas torna o cotidiano de 
alguns profissionais um verdadeiro inferno. Além dis-
so, o cenário inibe a atuação e o desenvolvimento 
de pequenos empreendedores, que não se sentem 
seguros para iniciar um novo negócio ou até mesmo 
investir naquele que já existe. Em um país que está 
tendo de conviver com altas taxas de desemprego, o 
que menos se precisa é de empreendedores e em-
presários receosos de crescer e, consequentemente, 
gerar mais vagas de trabalho no mercado.

BAIXA PRODUTIVIDADE

Outro fator apontado pelo estudo como crítico ao 
Brasil no cenário mundial é a baixa produtividade, 
considerada um dos principais entraves para o au-
mento da competitividade da economia do país. Para 
Renato da Fonseca, gerente executivo de Pesquisa 
e Competitividade da CNI, a mão de obra mais cara 
está ligada também à baixa produtividade, ou seja, 
reduzida capacidade de produzir com eficiência. “O 
problema é a baixa produtividade. Nesta edição da 
pesquisa, a gente ficou no vermelho em crescimento 
da força de trabalho [conceito associado às pessoas 
disponíveis com capacidade para serem emprega-
das] e isso nos fez cair várias posições”, comentou. 
“Em termos de solução, vários fatores dificultam. A 
educação é um deles. A baixa qualidade da educação 
dificulta que os trabalhadores consigam absorver no-
vas tecnologias, em um mundo em que a tecnologia 

muda muito rápido. Ou seja, o aprendizado tem que 
ser rápido e isso é difícil”, completou o executivo.

Quem precisa contratar tem se deparado com a 
dificuldade para encontrar profissionais capacitados 
para vagas específicas. Apesar do aumento no número 
de desempregados (o que, em tese, faria com que as 
pessoas buscassem se capacitar mais e de melhor 
forma para voltar ao mercado de trabalho), o que se 
tem visto é uma grande massa de brasileiros que, in-
clusive, optou por ficar literalmente parada: é a gera-
ção dos “nem nem”, jovens que nem estudam e nem 
trabalham. Quando tentam retornar ao mercado de 
trabalho, esses mesmos jovens se dão conta de que 
estão muito defasados no que diz respeito a experi-
ência profissional e desenvolvimento interpessoal.

Outro fator que dificulta a capacitação dos profis-
sionais é a alta rotatividade vista em alguns cargos 
da indústria. Diante da incerteza de que o traba-
lhador ficará por muitos anos na companhia, muitas 
empresas deixaram de investir na formação de seu 
corpo de trabalho. Afinal, para que promover cursos 
e palestras de capacitação se tudo isto tem um custo 
e o trabalhador (mesmo aquele que desempenha um 
bom trabalho) acaba deixando a empresa em pou-
cos anos para uma situação que considera melhor, 
às vezes até na concorrência?

Empresários e gestores têm urgência na solução 
dos problemas destacados no estudo da CNI. Os al-
tos impostos, a baixa capacitação dos profissionais, 
a insegurança jurídica, etc. Tudo isso já foi apontado 
diversas vezes, por inúmeros estudos, como pesos 
que ajudam a impedir o crescimento da economia 
brasileira. Se nada for feito em uma escala “macro”, 
as dificuldades vistas agora voltarão a surgir como 
os principais entraves dos brasileiros em estudos 
semelhantes nas próximas décadas. 

O primeiro lugar no ranking geral do estudo da 
CNI este ano foi ocupado pelo Canadá, seguido por 
Coreia do Sul, Austrália, China, Espanha e Chile. 
Foram analisados ainda, em ordem de classificação, 
Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, Indonésia, África 
do Sul, México, Índia, Colômbia e Peru, além de Brasil 
e Argentina, que ocuparam os últimos dois lugares.

Economia Redação

16





2017: por que encantar é preciso?

T
empos difíceis. Muita gente partiu, revelando 
a fragilidade da vida. A política exagerou em 
terríveis desfeitas. A economia tropeçou, ralou 

os joelhos e agora manca.
Pior é que a publicação, como já virou costume, cita 

também a participação de empresários nessas atividades 
supostamente ilícitas.

Porém, agora vem 2017. E ele não será complacente 
com a indolência, o medo, a lentidão, a ineficiência e a 
ignorância. É necessário resistir, produzir mais por me-
nos, inovar, qualificar, propagandear, vender, embalar, 
entregar e fidelizar o cliente.

Enfim, para sobreviver e prosperar em mercados 
receosos e reduzidos, será necessário encantar.

Guy Kawasaki, escritor, co-fundador da Alltop e ex-
-chief evangelist da Apple, oferece algumas dicas para 
que mesmo o pequeno negócio possa gerar o engaja-
mento obtido pelas top marcas globais.

Autor do celebrado Enchantment: The Art of Changing 
Hearts, Minds and Actions, ele adverte que o “encantamen-
to” nada tem que ver com manipular ou ludibriar pessoas.

Em sua visão, o verdadeiro encantamento trans-
forma situações e relações, converte hostilidade em 
civilidade, e civilidade em afinidade. Transforma cé-
ticos e cínicos em crentes e faz com que os indecisos 
se tornem leais.

Muita filosofia? Então, sejamos mais práticos. O 
encantamento pode surgir em uma negociação de va-
rejo, em um acordo corporativo de alto nível ou em 
uma simples atualização no Facebook. Quando ocorre, 
é mais poderoso que a persuasão tradicional, baseada 
nas técnicas consagradas do marketing.

O objetivo não é somente ganhar um novo cliente 
ou consumidor. É conquistar uma voluntária e duradoura 
mudança nas pessoas. É gerar simpatia e confiança a fim 
de mudar corações, mentes e ações.

Sejamos ainda mais diretos. Em épocas bicudas, as 
pessoas retêm o dinheiro, tornam-se mais exigentes e 
adquirem somente aqueles itens que julguem carregar 
apropriado valor.

Para sobreviver nestes ambientes, é preciso deliciar 
as pessoas com um produto, serviço, uma organização 
ou ideia. Segundo Kawasaki, esta é a forma mais pura 
de se trabalhar com marketing e vendas.

A primeira dica do especialista é “conte a história”. 
Trocando em miúdos: constitua uma narrativa honesta 
sobre sua ideia, seu negócio e seu produto. Explique 
o porquê da coisa que você vende. Mostre suas vir-
tudes, seus diferenciais e prove que ela retribui em 
justo benefício o dinheiro desembolsado pelo cliente.

A segunda sugestão é: plante muitas sementes. Não 
se contente em comunicar para os jornalistas e analis-
tas. Alce sua voz para os anônimos, para os invisíveis, 
para os distantes e para os esquecidos.

Hoje, um sujeito com o pseudônimo Meninorebelde97 
pode ter um milhão de seguidores. Ele é capaz de cata-
pultar ou enterrar o seu negócio.

Em terceiro lugar, é preciso mostrar sua magia para 
as pessoas. Acolha-as em sua casa. É assim que faz um 
artesão soprador de vidro em Veneza. É assim que 
fazem as melhores fábricas de chocolate.

Crie turnês. Você produz vinho? Mostre o proces-
so de fabricação, promova o engajamento e ofereça a 
experiência da degustação.

Você tem uma confecção? Exiba seu complexo e 
curioso processo fabril. Encante ao provar que um re-
talho de tecido pode virar uma peça de proteção para 
operários da indústria química ou simplesmente uma 
lingerie sensual. 2017 está logo aí, atrás da sua porta. 
Se há crise, cogite de surfar em suas ondas. Para isso, 
cante, conte e encante.

Construa a oportunidade.
Afinal, a teoria, na prática, funciona! 

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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Twitter e seja fã no Facebook.
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Iniciar esta reportagem signifi-
ca questionar algo que muitos 
gestores ainda desconhecem. 

Afinal, você sabe o que significa 

taxa de turnover? O índice não 

deve fugir de vista dos empresá-

rios, pois uma correta avaliação 

de suas causas e consequências é 

fundamental para que se vislumbre 

um cenário de médio e longo pra-

zos para as companhias.

A taxa de turnover nada mais é 

do que um índice que avalia a rota-

tividade de colaboradores de uma 

empresa. É claro que um período 

de crise econômica como este que 

enfrentamos nos últimos anos pode 

causar distorções nesta avaliação, 

já que muitas empresas tiveram de 

cortar um número significativo de 

posições para evitar deterioração 

em suas estruturas financeiras. No 

entanto, é importante que seja des-

tacado, principalmente, a quantida-

de de funcionários que têm optado, 

por iniciativa própria, a desligar-se 

da empresa. Assim, será possível 

chegar a um índice que leve em 

consideração tanto os funcionários 

que foram demitidos quanto aque-

les que pediram demissão.

De acordo com Ricardo Barbosa, 

diretor executivo da Innovia 

Training & Consulting e especia-

lista em Project Management pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), 

se o índice de saída de colaborado-

res for alto, o cenário torna-se mui-

to oneroso para a empresa. “[Isto 

porque] a cada saída de funcioná-

rio existem custos e outros [custos] 

que ocorrem na admissão de outro 

funcionário”, afirma Barbosa, refe-

rindo-se ao processo de substitui-

ção de um colaborador por outro.

De fato, uma demissão, a de-

pender do funcionário, pode onerar 

significativamente as finanças de 

uma empresa. Se isso ocorre com 

frequência e sem qualquer previ-

sibilidade, o cenário pode se tor-

nar desastroso. Imagine a situação 

de uma empresa que entenda ser 

necessário demitir um funcionário 

que tem cinco anos “de casa”. Em 

um cenário no qual o colaborador 

recebe R$ 2 mil de salário mensal, 

R$ 150 de vale-transporte e R$ 300 

de vale-refeição, seu custo final 

para a empresa seria de cerca de 

R$ 3,4 mil por mês. Esse é o cenário 

dos altos encargos trabalhistas que, 

muitas vezes, impactam negativa-

mente o próprio trabalhador.

A situação fica ainda mais com-

plexa quando a empresa decide ser 

necessário demitir esse funcionário. 

Nesse caso, além de ter de pagar 

Turnover: qual é a taxa 
de sua empresa?
Conhecimento detalhado de contratações e demissões é 
fundamental para manter saúde financeira da empresa

Capa Redação              
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pelos dias trabalhados no mês em 

questão, será necessário escolher 

entre pagar mais um salário mensal 

para mantê-lo no quadro ou pagar 

pelo período de aviso prévio inde-

nizado, que também corresponde 

a um salário mensal, mesmo que 

ele já esteja fora da empresa. Se a 

demissão ocorrer sem justa causa, 

a companhia também deve pagar 

40% de multa sobre o FGTS (Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço) 

de tudo o que foi depositado ao 

funcionário no período em que es-

teve na empresa. Por fim, terá de 

pagar também pelo corresponden-

te ao décimo terceiro salário e às 

férias. Ou seja, o custo para a em-

presa pela demissão de um único 

funcionário pode chegar ao equiva-

lente a quase um ano de salários do 

mesmo colaborador.

A decisão de demitir um funcio-

nário, portanto, não deve ser algo 

definido de uma hora para outra. 

Trata-se de uma escolha que pode 

impactar significativamente as fi-

nanças da companhia, ainda mais 

em um período de crise. Quando 

a opção pela saída parte do pró-

prio funcionário, os custos para a 

empresa acabam sendo, em tese, 

menores. Apenas em tese, no en-

tanto. Afinal, é necessário levar em 

consideração que esse mesmo co-

laborador terá de ser substituído e 

a empresa consequentemente terá 

de arcar, além do custo de admis-

são do novo funcionário, com o trei-

namento e o período de adaptação 

que este terá de receber. Quanto 

mais vezes esse processo aconte-

cer à revelia da empresa, pior será 

para a situação da companhia a 

médio prazo.

COMO IMPEDIR UM TURNOVER 
NEGATIVO?

Neste momento, já está cla-

ro que o custo de uma demissão 

(tanto quando parte da empresa 

como quando parte do funcionário) 

é alto. É importante, portanto, que 

as companhias saibam identificar a 

frequência com que demite colabo-

radores e a frequência com que tem 

de lidar com pedidos de demissão.

Para o Sebrae (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), o turnover pode sim 

resultar em consequências negati-

vas para as empresas. Mas também 

pode ser um momento para rever a 

situação da companhia, buscando 

identificar onde estão as falhas e 

até renovar a equipe de trabalho, 

capacitando-se para não repetir os 

mesmos erros.

“Para tentar diminuir a alternân-

cia de funcionários na sua empresa, 

é importante verificar os índices de 

rotatividade de pessoal. Isso pode 

ser feito com a identificação, em ní-

vel quantitativo, das contratações 

e rescisões. As pesquisas de clima 

são as mais recomendadas para 

fazer essa análise, pois é possível 

avaliar se os funcionários estão 

motivados, quais são suas expec-

tativas e se existem problemas de 

relacionamento interno interferin-

do em seu desempenho”, aponta o 

órgão em seu portal dedicado aos 

empreendedores.

Com a pesquisa de clima, 

o gestor tem a possibilidade 

de entender quais são os 

principais problemas vistos pelos 

funcionários em seus cotidianos 

de trabalho. Obviamente algumas 

queixas não poderão ser sanadas, 

seja por problemas de ordem 

financeira ou de ordem prática. 

No entanto, essas avaliações 

permitem entender questões que 

atingem boa parte do quadro de 

colaboradores e que podem ser 

contornadas. Por exemplo, a falta 

de flexibilidade com os horários 

de entrada e de saída. O Sebrae 

aponta ainda outros problemas 

que podem aumentar o turnover 

nas empresas:

• Insatisfação com o traba-
lho: ainda que o mercado esteja 

em crise para contratar, diante da 

insatisfação com o trabalho o fun-

cionário pode optar pela saída se 

conseguir uma vaga minimamente 

superior à atual.

• Problemas na gestão de 
pessoas: muitas vezes as próprias 

empresas falham na condução de 

seus funcionários, sem deixar claro 

o que espera de cada um e sem 

especificar um rumo na carreira da-

queles que mais se destacam de 

forma positiva.

• Clima organizacional 
ruim: por mais que todos valorizem 

a questão financeira, por vezes são 

os conflitos no ambiente de traba-

lho que acabam sendo determinan-

tes para que um funcionário decida 

pular do barco. Se o gestor não se 

atenta a isso, acaba perdendo a 

equipe invariavelmente.

• Mercado de trabalho 
aquecido: não é o caso atualmente 

no Brasil. Ao menos na maior 

parte dos setores da indústria e 

de serviços. No entanto, pode 

ser determinante para a busca de 

novos horizontes.
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• Inadequação ao perfil da 

vaga: é por isso que o processo 

seletivo precisa ser o mais preci-

so possível. Se a empresa erra na 

contratação, terá de lidar com uma 

demissão mais cedo ou mais tarde. 

Ou seja, vai perder dinheiro.

• Pouca experiência: este 

motivo está associado ao anterior. 

Se a empresa contrata alguém que 

não tem a experiência necessária 

para determinada vaga, invariavel-

mente terá de optar, posteriormen-

te, por outro profissional.

Portanto, se você identificou 

que o índice de turnover de sua 

empresa está elevado ou tem 

crescido nos últimos anos, busque 

verificar inicialmente se o cenário 

é simples fruto da crise ou se par-

te das demissões poderia ter sido 

evitada. A partir daí busque as ori-

gens do problema: sua empresa 

tem contratado errado e com isso 

demitido mais? Ou são os funcio-

nários que têm optado por deixar 

sua companhia em toda e qualquer 

oportunidade?

No primeiro caso, tenha uma 

conversa clara com a área de 

Recursos Humanos da companhia 

para que, nos próximos seletivos, 

o entrevistador tenha bem estru-

turado o que espera do candidato 

e o que a vaga especificamente re-

quer. Além disso, sugira que o en-

trevistado passe por mais de uma 

fase, que incluam testes práticos e 

teóricos e conversas com o futuro 

gestor. Se sua empresa não tem um 

setor voltado especificamente aos 

Recursos Humanos, mãos à obra! 

Designe um ou mais funcionários 

para atuarem nestas atividades 

parcialmente e/ou estruture você 

mesmo as próximas ações da área.

Já no segundo cenário, o im-

portante é ouvir os funcionários. 

Muitas empresas optam por rea-

lizar pesquisas internas confiden-

ciais, de modo que os colaborado-

res sintam-se mais à vontade para 

expor suas demandas. Novamente: 

não será possível atender a todas 

as demandas e a empresa precisa 

deixar isso claro ao longo do pro-

cesso. No entanto, com a pesqui-

sa será possível verificar o que é 

possível, o que é impossível e o 

que merece atenção caso a situ-

ação geral melhore. Pense que o 

custo para atender determinadas 

demandas pode ser muito inferior 

ao que você gastaria com possíveis 

rescisões contratuais.

Veja a seguir mais dicas formu-

ladas pelo especialista Ricardo 

Barbosa para reduzir o turnover de 

sua empresa:

1. Quando o colaborador pede 

demissão ou é demitido, faça uma 

entrevista pessoal para saber o mo-

tivo. Mas atenção: questionário es-

truturado para ser preenchido por 

mera formalidade de nada adianta;

2. Compare o salário que você 

oferece com os de outras empre-

sas do mesmo segmento. Muitas 

vezes você terá a triste descoberta 

de que está formando mão de obra 

para a concorrência;

3. Sua empresa possui um pla-

no de carreira claro? Tenha defi-

nido até onde os colaboradores 

podem chegar e o que irão exe-

cutar e ganhar;

4. Como são feitas as recicla-

gens/aperfeiçoamento? Solicite a 

apostila e participe de algum curso. 

Olho nisso, pois é comum mandar o 

funcionário participar mais de uma 

vez do mesmo treinamento inicial, 

sob a alegação de que “vamos ver 

se assim ele aprende”.

5. Sua empresa tem políticas 

para plantão de finais de semana, 

feriados e horas extras? É comum 

escalar o pessoal com o intuito de 

punição. Esse é um ponto muito 

importante, veja se a empresa não 

possui protegidos. Qual o número 

de faltas aos sábados e domingos? 

Confira também as faltas às segun-

das-feiras (dia de procurar outro 

emprego).

6. Atestados médicos também 

demonstram problemas. Assim, 

confira e confirme os motivos. Não 

se assuste com as justificativas da-

queles que vão acompanhar paren-

tes sob a alegação de que, faltando 

ou não, ninguém se importa.

7. Qual o clima que reina na 

empresa? Como os supervisores 

e monitores de qualidade tratam 

os colaboradores? Eles dão fe-

edback? Pesquise estes dados 

cuidadosamente.

Acima de tudo, fique atento! Se 

você mesmo não sabe qual o índice 

de turnover de sua empresa, bem 

como os motivos que têm levado 

seus funcionários a pedir demis-

são, a tendência, com o tempo, será 

uma deterioração cada vez mais 

intensa de seu capital humano e, 

consequentemente, financeiro.

Capa Redação
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Quando você é novo e alguém lhe oferece uma 
oportunidade para mudar de vida pense duas 
vezes e, depois de aceitar, nunca reclame. O 

aprendizado é o que vale. Minha primeira promoção 

na área de vendas foi há quase trinta anos.

Depois de chegar em casa radiante, comunicar mi-

nha promoção e informar que passaria a ganhar mais, 

minha esposa torceu o nariz, afinal, tínhamos um filho 

pequeno e ela ficaria sozinha durante duas semanas 

por mês por conta das viagens que seriam frequentes.

Com o tempo ela foi aceitando melhor a ideia e, na 

medida em que os ganhos aumentavam, o sorriso dela 

se transformava. Nada como um bom saldo bancário 

para fortalecer o relacionamento conjugal. Como diria 

Jeffry Timmons, estudioso do empreendedorismo, a 

felicidade é um fluxo de caixa positivo.

O lado bom de ser vendedor, além do aprendizado, 

é o número de histórias que a gente coleciona pelo 

fato de ser agraciado com inúmeras oportunidades de 

conviver com pessoas de diferentes níveis, culturas, 

cores, credos e tamanhos, o que tende a elevar o nosso 

discernimento e a percepção em relação ao mundo.

Contudo, quando a gente pensa que domina o as-

sunto e está pronto para começar o show, confiante no 

diploma, nível de cultura, experiência, treinamento 

etc., uma visão diferente dos fatos aparece e nos coloca 

em xeque para que, outra vez, possamos reavaliar o 

entendimento e concluir que, apesar de tudo, ainda 

temos muito que aprender.

Minha primeira viagem como representante de 

vendas foi para São Bento do Sul, ao norte de Santa 

Catarina. Eu trabalhava numa gigante multinacional 

do petróleo e isto, por si só, me tornava imponente e 

cheio de razão. Na verdade, eu era vendedor mesmo, 

porém com um título mais sofisticado.

De início, eu havia me programado para visitar dois 

postos de combustíveis com a bandeira da empresa, 

mas decidi visitar primeiro uma concessionária de veí-

culos. Fazia parte da minha carteira de clientes e, de 

alguma forma, eu deveria cumprir a agenda.

Eu não conhecia o comprador, mas sabia o nome 

dele, graças ao trabalho organizado do meu antecessor 

que mapeou a área toda e isso ajudou muito. Na sala 

de espera, eu contei mais ou menos uns vinte represen-

tantes de vendas. No balcão, disparei para a atendente:

– Bom dia! Meu nome é Jerônimo, sou o novo repre-

sentante da Texaco na área e preciso conversar com o se-

nhor Simeão sobre óleos lubrificantes. Pode me anunciar?

Lições de uma Vida em Vendas

Jerônimo Mendes 
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Jerônimo Mendes é administrador, 
coach, escritor, professor e palestrante 
com mais de 35 anos de experiência 
profissional em empresas de médio 
e grande portes, especialista em 
Empreendedorismo, Coaching, Gestão 
de Carreira e Negócios.
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Na época, trabalhar numa empresa multinacional 

de grande porte fazia qualquer profissional encher os 

pulmões e mostrar os trinta e dois dentes para pro-

nunciar o nome da corporação. Isso mesmo, TE-XA-CO!

Sem a menor cerimônia, ela olhou para trás e dis-

parou com 120 decibéis de intensidade: – Simeããããão, 

mais um viajante! Do fundo da sala, Simeão retrucou ain-

da mais forte: – Manda esperar, se quiser ser atendido!

Fiquei corado e meio constrangido, mas aguentei 

firme. Quando olhei ao redor e percebi a plateia rindo 

à toa, uma alma boa me puxou para o lado e tentou me 

tranquilizar dizendo que aquilo acontecia com todos os 

vendedores. De qualquer forma, era algo humilhante.

Poucas profissões ensinam tanto quanto aquela 

que exige o entendimento do ser humano na íntegra, 

diferente do sentido pejorativo atribuído no passado 

onde o título de vendedor era rotulado ao extremo e 

associado à opção de quem não sabia fazer outra coisa.

Quase três décadas depois daquele divertido epi-

sódio, algumas lições ainda permanecem vivas na mi-

nha mente e continuam muito úteis para o sucesso na 

minha profissão. Vejamos:

Ao se tornar um profissional de vendas, o título é 

mera formalidade, não importa se você é vendedor, 

representante de vendas ou viajante. Seja qual for o 

título, vender exige dedicação e persistência; no final, 

o resultado é o que conta, pois quem vive de vendas 

vive de resultados.

De alguma forma, somos todos vendedores e deve-

mos utilizar esse dom com frequência, seja para vender 

uma ideia, um produto ou serviço, seja para conquistar 

uma pessoa ou para convencer um filho.

Assumir o título de vendedor é o primeiro passo 

para o sucesso na profissão; existem vendedores e 

viajantes, como se diz no interior, cuja renda é muito 

superior à renda de inúmeros profissionais que prefe-

rem cargos com nomes sofisticados mal remunerados 

em vez de priorizar o que é mais rentável.

A venda mais difícil do mundo é vender a si mesmo 

e a segunda venda mais difícil do mundo é vender 

alguém para ele mesmo. Na época, se eu tivesse cons-

ciência da importância das habilidades para a profissão 

de vendedor, teria me dedicado muito mais e estaria 

bem mais adiantado.

Ser vendedor é desafio para gente grande e deter-

minada, disposta a superar os mais indignos obstácu-

los, razão pela qual existem excelentes vendedores e 

vendedores medíocres.

Parafraseando Kemmons Wilson, empresário do 

ramo hoteleiro norte-americano, pode-se dizer que 

um vendedor de sucesso reconhece a sua responsa-

bilidade em termos de automotivação, pois somente 

ele tem a chave da sua própria ignição.

Pense nisso e venda mais e melhor! 
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Uma das principais dificulda-

des de empresas que ultra-

passam pelo menos cinco 

décadas de história – independen-

temente do segmento em que atuam 

– diz respeito às dificuldades para 

aliar as tradições às novas tendên-

cias que surgem com o tempo. Afinal, 

como ignorar as tecnologias, as no-

vidades e inovações que aparecem 

constantemente na indústria e no 

mercado? Ao mesmo tempo, como 

é possível desconsiderar os valores 

e processos que levaram a empresa 

a chegar de forma sólida a mais de 

50 anos de atuação?

Trata-se de um enigma que pa-

rece ter sido respondido, ao menos 

em parte, pela MTE-Thomson, uma 

das maiores especialistas em pro-

dutos para controle de temperatura 

do motor de veículos automotivos do 

Brasil. Em 2017, a empresa completa 

60 anos de atuação e recorda com 

carinho o momento em que iniciou 

seus trabalhos no Brasil. Ainda sob 

o nome de MTE – Metalúrgica Termo 

-Elétrica, a companhia assumiu os 

riscos e desafios da indústria auto-

mobilística, uma área que começava 

a engatinhar no país.

Com o passar dos anos, a em-

presa conquistou seu espaço como 

fornecedora do mercado brasileiro 

de autopeças e em 1975 viveu um 

dos períodos mais importantes 

Atenta ao futuro
Aos 60 anos, MTE-Thomson destaca-se por priorizar contato 
com consumidores e oferecer informações valiosas para todos

Em Destaque 
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de sua história. Na ocasião, a em-

presa fechou uma parceria em es-

tilo joint-venture com a Thomson 

International Company. A partir de 

então, iniciou a produção da válvula 

termostática em sua linha de pro-

dução, consolidando-se como uma 

das principais especialistas do país 

no desenvolvimento de itens para 

controle de temperatura do motor.

Atualmente, a MTE-Thomson já 

conta com uma produção que supera 

os 200 milhões de peças e seu catá-

logo apresenta mais de 3 mil itens, 

garantindo à empresa uma completa 

linha de atendimento tanto para OEM 

quanto para o aftermarket. Ao longo 

de sua história é possível verificar 

como a empresa nunca ficou alheia ao 

desenvolvimento das principais tec-

nologias a surgirem no país. Em 1990, 

por exemplo, a MTE-Thomson incor-

porou em sua tecnologia a cerâmica 

automotiva. Até hoje, garante a em-

presa, é a única fabricante na América 

Latina dos Termistores NTC e PTC e a 

primeira em Sensores Lambda.

TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO

Conforme se estabeleceu no 

mercado nacional de reposição au-

tomotiva, a MTE-Thomson decidiu 

que deveria investir também na for-

mação de novos profissionais. Com 

esse pensamento de transmitir o co-

nhecimento acumulado durante sua 

história, a empresa criou a platafor-

ma Oficina do Saber MTE-Thomson, 

um site que oferece diversos cursos 

gratuitamente voltados a profissio-

nais do setor automotivo.

Os cursos são 100% on-line, emi-

tem certificado e preparam os par-

ticipantes em diversos módulos. 

Quem acessa o site (http://www.cur-

sosonlinemte.com.br) pode conferir 

cursos voltados à administração de 

oficinas, legislação para consumido-

res, estratégias de vendas, além de 

aulas técnicas relacionadas à aplica-

ção dos itens comercializados pela 

companhia. São diversas as opções.

Um dos últimos lançamentos da 

Oficina é o curso “Sua oficina mecâ-

nica na era digital em 7 passos”. Com 

as aulas, é possível aprender como 

inserir uma oficina mecânica nas re-

des sociais, de modo a iniciar uma 

nova fase de comunicação e atendi-

mento para seu negócio. Assim como 

os outros, o curso também é gratuito 

e disponibiliza um certificado ao fi-

nal das aulas.

O curso está diretamente 

relacionado às estratégias da MTE 

-Thomson de inserir sua marca no 

ambiente digital. Justificando o 

movimento de enaltecer sua história 

sem deixar de lado as inovações 

que aparecem no mercado, a 

companhia investiu no atendimento 

em diferentes canais e hoje conta 

com serviços no WhatsApp, Skype, 

Viber e chat, além dos tradicionais 

atendimentos via 0800 e e-mail.

PREOCUPAÇÃO SOCIAL

Nem só por inovações tecnoló-

gicas destaca-se a MTE-Thomson 

no mercado brasileiro. Com o ob-

jetivo de auxiliar jovens que vivem 

em situação de risco na cidade de 

São Paulo, o empresário Marseau 

Bleuler Franco e sua esposa Carmen 

Cabral Franco desenvolveram, 

em 1996, a Associação Programa 

Educar. Uma das principais metas 

era fornecer formação técnica pro-

fissionalizante qualificada e certifi-

cada pelo Senai (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial).

“Os cursos são totalmente gratui-

tos e contribuem não só para colocar 

os jovens em seus primeiros empre-

gos, mas também transformá-los em 

atores sociais com capacidade e li-

berdade para trocar experiências, 

expor ideias e soluções para suas 

comunidades obtendo assim uma 

qualidade de vida melhor e contri-

buindo para uma sociedade mais 

justa para todos”, aponta a empresa 

em sua página oficial.

Desde então, o programa tem 

atuado a partir de professores e 

voluntários comprometidos com a 

causa, que buscam trazer a família 

dos jovens para mais próximo da 

iniciativa. Além disso, a organização 

busca associar-se a outros atores que 

possam contribuir com o projeto por 

meio de parcerias externas.

É através dessa estratégia de 

aliar tudo o que conquistou desde 

1957 junto com as inovações tecno-

lógicas que têm surgido ao longo 

dos anos no mercado automotivo 

que a MTE-Thomson chega aos 60 

anos com motivos de sobra para 

comemorar. Outra mostra de que a 

companhia se preocupa em integrar 

sua atuação on e off-line atualmente 

é o aplicativo para celulares Guia de 

Oficinas Brasil. 

A companhia foi uma das patroci-

nadoras do aplicativo, que permite 

aos donos de oficinas indicar seu ne-

gócio através do geoposicionamen-

to, divulgar seu estabelecimento 

com fotos, contatos e formas de pa-

gamentos, bem como indicar todos 

os serviços prestados por sua empre-

sa. Com isso, a MTE-Thomson reforça 

seu posicionamento como uma das 

maiores empresas do setor automo-

tivo brasileiro, com a preocupação 

de expandir sua marca no ambiente 

digital tal qual o fez no ambiente fí-

sico nas últimas décadas.
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A solução é simples
Livro explica como procedimentos básicos podem 
ajudar na solução de problemas complexos

Chega às livrarias brasileiras neste início de 2017 
um livro que promete trazer soluções fáceis 
justamente para aqueles problemas comple-

xos que nos atormentam o sono. Escrito em coauto-
ria por Donald Sull e Kathleen M. Eisenhardt, a obra 
Regras Simples (Editora Intrínseca, R$ 45, 352 páginas) 
promete ensinar ao leitor mecanismos e estratégias 
para evitar a perda de tempo em questões que po-
dem ser solucionadas de maneira mais simples.

Sull é especialista em estratégia e execução em 
mercados turbulentos, palestrante sênior no MIT 
Sloan School of Management e ex-professor na 
Harvard e na London Business School. Foi listado 
pelas revistas Economist e Fortune como um dos 
gurus da próxima geração. Já Eisenhardt é profes-
sora de estratégia S. W. Ascherman M.D. na Escola 
de Engenharia de Stanford e codiretora do Stanford 
Technology Ventures Program. Ambos são verdadei-
ros especialistas em gestão pessoal e profissional e 

buscam, no livro, apresentar conceitos livres para ex-
plicar aos leitores que durante o dia invariavelmente 
caímos em armadilhas que nos fazem perder tempo 
e (principalmente) saúde emocional.

Interessante notar que logo no início do livro, os 
autores buscam romper qualquer resistência que pos-
sa ser apresentada pelos leitores diante do conceito 
de regras simples. Afinal, trata-se de um mecanismo 
simples. Será que realmente funciona em questões 
complexas do nosso cotidiano? Para responder ao 
questionamento, os especialistas apresentam um con-
ceito que hoje nos parece muito lógico, mas que nem 
sempre regeu as práticas hospitalares: a triagem de 
pacientes de acordo com sua condição clínica.

De acordo com eles, durante boa parte da história 
a alocação de recursos médicos em campos de guerra 
foi aleatória. Ou seja, o atendimento se dava por or-
dem de chegada, independentemente da gravidade 
dos ferimentos nos combatentes. Com isso, muitas 

Cultura Redação
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vidas se perderam graças à desorganização e toda a 
confusão imposta em cenários de combate. Foi duran-
te a Segunda Guerra Mundial que o chefe de saúde 
pública dos Estados Unidos introduziu um processo 
formal de priorização de atendimento com o objetivo 
de reduzir as mortes no campo de batalha. Batizado 
de triagem, com base na palavra francesa triage (que 
se refere à classificação de mercadorias), o método não 
pressupõe uma série de cálculos e análises para que o 
profissional de saúde defina quem deve ter prioridade 
no atendimento imediato. É uma regra simples, afinal.

“Ao realizar a triagem na linha de frente, paramé-
dicos em geral passarão menos de um minuto com 
cada paciente. Diretrizes simples, como se a pessoa 
consegue seguir instruções, tem frequência cardíaca 
abaixo de 120 ou frequência respiratória entre dez e 
trinta respirações por minuto, permitem que os profis-
sionais médicos avaliem com rapidez os feridos. Estes 
recebem então uma etiqueta com código de cores de 
acordo com a gravidade de seus ferimentos”, afirmam 
os autores no livro.

Assim, com base em uma rápida análise, é possível 
determinar os casos mais urgentes, que necessitam 
atendimento imediato, sob risco, inclusive, de mor-
te. Hoje, o método é usado nos principais hospitais 
do mundo e nos parece bastante lógico, mas até sua 
adoção pode ter certeza que muitos especialistas 
“quebraram a cabeça” para pensar em métodos que 
facilitassem e aprimorassem o atendimento. Ao final, 
optou-se por uma regra simples.

“Regras simples são atalhos que economizam tem-
po e esforços ao nos fazer nos concentrar e simplificar 
a maneira como processamos as informações. Elas não 
são universais — adaptam-se às situações e pessoas 
específicas que as utilizam. Todos as usamos diaria-
mente, quer tenhamos consciência delas ou não. Você 
pode ter decidido jamais conferir seu e-mail antes de 
tomar uma xícara de café pela manhã, por exemplo, ou 
nunca ir a um segundo encontro com alguém que fala 
apenas sobre si. Mas há chances de que você também 
conte com regras simples para decidir o que vestir, em 
que investir ou como se manter em forma, sem sequer 
se dar conta de que as está seguindo. Elas permitem 
que as pessoas ajam sem precisar parar para repensar 
cada resolução”, completam os especialistas.

Uma das principais vantagens do livro é apresentar 
as regras de um modo que seja possível aplica-las em 
diversos segmentos e atividades. Afinal, a adoção dos 
procedimentos não está restrita às áreas da Saúde e 

da Educação, por exemplo. “Elas [regras simples] 
ajudam a guiar decisões políticas críticas, incluindo 
como o sistema norte-americano de bancos centrais 
define taxas de juros, como o estado da Califórnia 
protege sua fauna marinha e como o presidente dos 
Estados Unidos aprova alvos para ataques de drones. 
Tina Fey usou regras simples para produzir a comé-
dia de sucesso 30 Rock, Elmore Leonard as utilizou 
para escrever uma série de best-sellers ao longo de 
sessenta anos, e o White Stripes as pôs em prática 
para gravar um dos álbuns de rock mais aclamados 
dos últimos vinte anos em apenas dez dias. Regras 
simples auxiliam juízes a decidir se devem conceder 
fiança, e policiais a determinar se um bilhete de sui-
cídio é autêntico. [...] Às vezes, regras simples podem 
significar a diferença entre vida e morte. Quando fo-
ram ignoradas, ocorreram um dos dias mais mortais 
para alpinistas na história do monte Everest e um 
dos incêndios florestais mais letais da história dos 
Estados Unidos”, avaliam os autores, em referência 
a casos que voltam a ser tratados ao longo do livro.

Outra vantagem da obra é explicar os motivos 
pelos quais o ser humano deixa de usar as regras 
simples, em diversas situações, já que elas seriam 
tão óbvias. Com a leitura, é possível entender melhor 
nosso próprio comportamento diante de situaçõesão 
cotidianas e, dessa forma, optar por usar regras mais 
simples (e eficazes) na solução de casos complexos. 
A obra é recomendada não apenas a gestores, mas 
também para aqueles que devem enfrentar peque-
nos desafios diários, tendo de optar entre diversas 
alternativas e sendo cobrado pelas consequências 
da decisão. Ou seja, todos nós.

“Regras simples funcionam porque fazem três 
coisas muito bem. Primeiro, concedem a flexibilida-
de para perseguir novas oportunidades, ainda que 
mantendo alguma consistência. Segundo, podem 
gerar decisões melhores. Quando a informação é 
limitada e o tempo, curto, elas levam pessoas, or-
ganizações e governos a fazerem boas escolhas de 
forma mais rápida e mais fácil. Em algumas situa-
ções, podem inclusive ser melhores que aborda-
gens complicadas de tomada de decisão. Por fim, 
permitem que os membros de uma comunidade 
sincronizem suas atividades durante o voo. Como 
resultado, comunidades podem fazer coisas que 
seriam impossíveis a seus membros realizarem so-
zinhos”, completam Sull e Eisenhardt. 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
set-16/set-15 

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jul-16 (%) ago-16 (%) set-16 (%) jul-16 (%) ago-16 (%) set-16 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 977.693 5,3 3,2 0,2 -0,3 10,7 5,3 1,9 2,9 3,2 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.631.583 -0,3 -6,7 -11,5 -9,2 -2,1 -0,3 -8,3 -7,5 -6,7

Capital
Autopeças e acessórios 320.171 15,0 1,6 -0,8 -1,6 22,0 15,0 -2,6 0,1 1,6

Capital
Concessionárias de veículos 2.470.813 0,4 -6,8 -9,0 -8,1 -4,1 0,4 -8,2 -7,7 -6,8

ABCD
Autopeças e acessórios 55.580 14,2 15,1 13,4 24,6 32,3 14,2 12,9 15,3 15,1

ABCD
Concessionárias de veículos 362.940 1,4 -3,6 -9,1 -5,2 -1,8 1,4 -4,5 -4,2 -3,6

Araçatuba
Autopeças e acessórios 27.528 -6,0 8,4 5,6 -4,9 12,6 -6,0 10,0 10,3 8,4

Araçatuba
Concessionárias de veículos 61.399 3,5 -14,6 -22,5 -22,3 -6,3 3,5 -18,3 -16,9 -14,6

Araraquara
Autopeças e acessórios 30.621 -15,0 0,6 -5,4 5,8 -2,6 -15,0 3,5 2,7 0,6

Araraquara
Concessionárias de veículos 159.502 2,1 -2,1 -7,5 -7,4 9,3 2,1 -4,3 -2,6 -2,1

Bauru
Autopeças e acessórios 49.596 3,4 8,4 7,5 4,8 5,8 3,4 9,5 9,0 8,4

Bauru
Concessionárias de veículos 164.051 -2,2 -4,2 -10,9 -7,5 2,8 -2,2 -5,5 -4,5 -4,2

Campinas
Autopeças e acessórios 112.603 4,1 3,3 -1,4 4,8 5,8 4,1 2,9 3,2 3,3

Campinas
Concessionárias de veículos 576.427 -9,9 -10,7 -16,6 -14,4 -6,1 -9,9 -11,5 -10,8 -10,7

Guarulhos
Autopeças e acessórios 39.017 8,4 0,0 -4,1 -10,7 4,2 8,4 -1,5 -0,9 0,0

Guarulhos
Concessionárias de veículos 104.270 -7,1 -14,2 -28,8 -3,6 -0,6 -7,1 -16,9 -14,9 -14,2

Jundiaí
Autopeças e acessórios 37.103 -9,8 -1,5 -0,9 -9,4 -9,1 -9,8 0,7 -0,5 -1,5

Jundiaí
Concessionárias de veículos 231.640 4,6 0,2 -8,4 -6,6 5,3 4,6 -1,2 -0,4 0,2

Litoral
Autopeças e acessórios 36.892 19,5 14,3 10,5 21,8 29,2 19,5 11,6 13,7 14,3

Litoral
Concessionárias de veículos 197.186 14,2 -6,2 -11,1 -5,8 -4,4 14,2 -9,2 -8,6 -6,2

Marília
Autopeças e acessórios 43.965 2,6 7,8 5,7 3,0 7,9 2,6 8,6 8,5 7,8

Marília
Concessionárias de veículos 71.941 -1,9 -12,4 -16,2 -12,6 -8,7 -1,9 -14,3 -13,6 -12,4

Osasco
Autopeças e acessórios 23.913 21,0 -10,3 -15,5 -12,6 13,0 21,0 -16,7 -13,7 -10,3

Osasco
Concessionárias de veículos 142.241 2,2 -10,1 -24,3 -7,5 0,9 2,2 -13,0 -11,4 -10,1

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.498 -16,1 -0,3 -3,6 -2,6 -4,1 -16,1 2,8 1,8 -0,3 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 61.587 -13,1 -12,0 -14,9 -6,4 -9,3 -13,1 -12,2 -11,8 -12,0

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 88.663 -3,6 0,1 -3,6 -14,3 1,5 -3,6 0,5 0,6 0,1 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 369.712 7,0 -2,7 -8,6 -13,0 9,8 7,0 -5,8 -3,9 -2,7

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 37.421 -17,2 -2,8 -1,4 -4,8 -13,1 -17,2 1,5 -0,6 -2,8 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 152.388 -5,4 -10,0 -14,7 -13,3 -2,8 -5,4 -11,6 -10,6 -10,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 30.433 5,1 6,0 0,3 5,2 7,2 5,1 6,0 6,1 6,0

Sorocaba
Concessionárias de veículos 247.587 -5,7 -7,6 -12,6 -13,4 -1,4 -5,7 -8,8 -7,8 -7,6

Taubaté
Autopeças e acessórios 30.690 12,0 9,3 3,5 3,3 10,7 12,0 8,7 9,0 9,3

Taubaté
Concessionárias de veículos 257.901 4,0 -2,7 -8,3 -6,5 -0,9 4,0 -3,9 -3,5 -2,7

* A preços de setembro/2016 – valores em R$ mil

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.

Pesquisa (PCCV –  Setembro – 2016) 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
set-16/set-15 

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jul-16 (%) ago-16 (%) set-16 (%) jul-16 (%) ago-16 (%) set-16 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 977.693 5,3 3,2 0,2 -0,3 10,7 5,3 1,9 2,9 3,2 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.631.583 -0,3 -6,7 -11,5 -9,2 -2,1 -0,3 -8,3 -7,5 -6,7

Capital
Autopeças e acessórios 320.171 15,0 1,6 -0,8 -1,6 22,0 15,0 -2,6 0,1 1,6

Capital
Concessionárias de veículos 2.470.813 0,4 -6,8 -9,0 -8,1 -4,1 0,4 -8,2 -7,7 -6,8

ABCD
Autopeças e acessórios 55.580 14,2 15,1 13,4 24,6 32,3 14,2 12,9 15,3 15,1

ABCD
Concessionárias de veículos 362.940 1,4 -3,6 -9,1 -5,2 -1,8 1,4 -4,5 -4,2 -3,6

Araçatuba
Autopeças e acessórios 27.528 -6,0 8,4 5,6 -4,9 12,6 -6,0 10,0 10,3 8,4

Araçatuba
Concessionárias de veículos 61.399 3,5 -14,6 -22,5 -22,3 -6,3 3,5 -18,3 -16,9 -14,6

Araraquara
Autopeças e acessórios 30.621 -15,0 0,6 -5,4 5,8 -2,6 -15,0 3,5 2,7 0,6

Araraquara
Concessionárias de veículos 159.502 2,1 -2,1 -7,5 -7,4 9,3 2,1 -4,3 -2,6 -2,1

Bauru
Autopeças e acessórios 49.596 3,4 8,4 7,5 4,8 5,8 3,4 9,5 9,0 8,4

Bauru
Concessionárias de veículos 164.051 -2,2 -4,2 -10,9 -7,5 2,8 -2,2 -5,5 -4,5 -4,2

Campinas
Autopeças e acessórios 112.603 4,1 3,3 -1,4 4,8 5,8 4,1 2,9 3,2 3,3

Campinas
Concessionárias de veículos 576.427 -9,9 -10,7 -16,6 -14,4 -6,1 -9,9 -11,5 -10,8 -10,7

Guarulhos
Autopeças e acessórios 39.017 8,4 0,0 -4,1 -10,7 4,2 8,4 -1,5 -0,9 0,0

Guarulhos
Concessionárias de veículos 104.270 -7,1 -14,2 -28,8 -3,6 -0,6 -7,1 -16,9 -14,9 -14,2

Jundiaí
Autopeças e acessórios 37.103 -9,8 -1,5 -0,9 -9,4 -9,1 -9,8 0,7 -0,5 -1,5

Jundiaí
Concessionárias de veículos 231.640 4,6 0,2 -8,4 -6,6 5,3 4,6 -1,2 -0,4 0,2

Litoral
Autopeças e acessórios 36.892 19,5 14,3 10,5 21,8 29,2 19,5 11,6 13,7 14,3

Litoral
Concessionárias de veículos 197.186 14,2 -6,2 -11,1 -5,8 -4,4 14,2 -9,2 -8,6 -6,2

Marília
Autopeças e acessórios 43.965 2,6 7,8 5,7 3,0 7,9 2,6 8,6 8,5 7,8

Marília
Concessionárias de veículos 71.941 -1,9 -12,4 -16,2 -12,6 -8,7 -1,9 -14,3 -13,6 -12,4

Osasco
Autopeças e acessórios 23.913 21,0 -10,3 -15,5 -12,6 13,0 21,0 -16,7 -13,7 -10,3

Osasco
Concessionárias de veículos 142.241 2,2 -10,1 -24,3 -7,5 0,9 2,2 -13,0 -11,4 -10,1

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.498 -16,1 -0,3 -3,6 -2,6 -4,1 -16,1 2,8 1,8 -0,3 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 61.587 -13,1 -12,0 -14,9 -6,4 -9,3 -13,1 -12,2 -11,8 -12,0

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 88.663 -3,6 0,1 -3,6 -14,3 1,5 -3,6 0,5 0,6 0,1 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 369.712 7,0 -2,7 -8,6 -13,0 9,8 7,0 -5,8 -3,9 -2,7

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 37.421 -17,2 -2,8 -1,4 -4,8 -13,1 -17,2 1,5 -0,6 -2,8 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 152.388 -5,4 -10,0 -14,7 -13,3 -2,8 -5,4 -11,6 -10,6 -10,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 30.433 5,1 6,0 0,3 5,2 7,2 5,1 6,0 6,1 6,0

Sorocaba
Concessionárias de veículos 247.587 -5,7 -7,6 -12,6 -13,4 -1,4 -5,7 -8,8 -7,8 -7,6

Taubaté
Autopeças e acessórios 30.690 12,0 9,3 3,5 3,3 10,7 12,0 8,7 9,0 9,3

Taubaté
Concessionárias de veículos 257.901 4,0 -2,7 -8,3 -6,5 -0,9 4,0 -3,9 -3,5 -2,7

* A preços de setembro/2016 – valores em R$ mil
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A inspeção ambiental na cidade de São Paulo, in-

terrompida em 2013 na gestão do prefeito Fernando 

Haddad, provocou um retrocesso em todo o projeto 

de redução de emissão de poluentes não só na maior 

capital da América Latina, mas também em todo o 

Brasil, uma vez que a cidade serviria de exemplo para 

outros municípios. Esse retrocesso prejudicou a po-

pulação em geral que deixou de contar com ar mais 

limpo, mas também afetou o mercado de reposição 

que sofreu uma queda no movimento. Enquanto a ins-

peção ambiental vigorava, chegamos a registrar 20% 

de aumento em passagens nas oficinas na cidade de 

São Paulo. Muitos veículos com mais de 10 anos que 

visitavam as oficinas voltaram a fazer manutenção an-

tes de ir fazer a inspeção ou depois de reprovados. O 

projeto estava evoluindo e os motoristas começavam 

a se preocupar com a manutenção de seus veículos. 

Então, chegavam para verificar se havia problema de 

emissões e acabavam descobrindo que outros com-

ponentes apresentavam desgaste. 

Para dar atendimento de qualidade ao consumidor, 

em 2009 o Sindirepa-SP criou o Programa de Seleção de 

Oficinas para Atendimento Pré e Pós-Inspeção Veicular 

Ambiental em Veículos/Motocicletas do Ciclo Otto e 

Ciclo Diesel que tinha como objetivo orientar as ofici-

nas a adotarem práticas e equipamentos necessários 

para realizar a pré e pós-inspeção. O programa chegou 

a ter 450 empresas credenciadas, sendo 350 oficinas 

da linha leve e 100 para veículos pesados. 

As oficinas do programa passaram por um processo 

de adequação e assinaram a declaração de conformida-

de, de acordo com a norma ISO/IEC 17050-1 da ABNT 

-Associação Brasileira de Normas Técnicas, que exige 

requisitos mínimos para a realização dos serviços em 

pré e pós-inspeção ambiental veicular, como profissio-

nal treinado para fazer a medição, equipamento para 

análise de gases homologado pelo Inmetro-Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e 

conhecimento sobre a legislação referente à inspeção 

ambiental veicular. 

Houve investimento por parte dos empresários 

em treinamento e equipamentos para atender a 

essa demanda e de uma hora para outra a prefeitura 

extinguiu o projeto.   

Foi uma oportunidade do setor para mostrar aos 

clientes que a revisão é necessária para que o veículo 

Retomada da inspeção ambiental 
depende da mobilização do setor 
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rode em boas condições. O apelo apenas educativo 
não tem tanto impacto como uma legislação especí-
fica. Isso acontece com tudo. Mas todo esse trabalho 
foi perdido com a decisão da interrupção do projeto 
pelo ex-prefeito. 

Desde que a inspeção acabou, o Sindirepa-SP vem 
trabalhando para que a medida seja retomada na ci-
dade de São Paulo. Para isso, tem se empenhado em 
destacar os benefícios da inspeção para a sociedade 
que poderá conviver com um ar mais limpo e também 
mais segurança no trânsito. Até entrou na justiça com 
ação civil pública contra a prefeitura pela interrupção, 
uma vez houve desrespeito à lei, assim como também 
vem apoiando as ações de outras entidades do setor 
que estão trabalhando para isso. Recentemente, um 
documento assinado por 18 instituições, incluindo as 
entidades que representam o setor de reposição, foi 
entregue aos candidatos a prefeito. Agora, o trabalho 
precisa seguir adiante com o prefeito eleito João Doria. 
Não podemos deixar o assunto esfriar. O Sindirepa-SP, 
sempre que está diante de autoridades políticas em 
algum evento, não perde a oportunidade de tocar no 
assunto, inclusive, já estivemos com o novo secretário 
do Verde e Meio Ambiente, Gilberto Natalini, e já fa-
lamos sobre a inspeção. 

O setor precisa se unir em prol dessa causa para 
que a inspeção ambiental volte e seja expandida para 
outros municípios, assim como estava programado 
inicialmente. É preciso sensibilizar as autoridades 
com relação aos benefícios que esta ação traz, como 
melhoria da qualidade do ar, evitando problemas res-
piratórios na população de grandes centros urbanos. 
Também ajudou a diminuir as quebras em vias públi-
cas e garantiu melhoria das condições dos veículos 
que trafegam na cidade. 

Se nada for feito, este problema deve se agravar 
ao longo dos anos, uma vez que a situação econômica 
atual fez com que as pessoas deixassem de trocar de 
veículo com tanta frequência. Com isso, os veículos 
acabam rodando mais e, muitas vezes, sem a manu-
tenção necessária, o que coloca em risco a segurança 
e aumenta a poluição da cidade. 

A retomada da discussão precisa acontecer o mais 
rápido possível e envolver todos os setores e órgãos 
públicos interessados para que seja possível viabilizar 

a volta da inspeção. A suspensão da medida de forma 

abrupta e também a atual situação do País são fatores 

que podem dificultar a adesão favorável da população 

em torno desta questão. Quando ocorreu a interrup-

ção, era um momento de adaptação e a população já 

começava a ver os resultados positivos da inspeção. 

Porém, não houve tempo suficiente para o programa 

amadurecer de forma consistente e sólida. Isso leva 

tempo, anos inclusive.

E, diante de todas as questões a serem abordadas 

nesta nova gestão do prefeito, repleta de desafios, é 

preciso se mostrar presente para que o assunto ins-

peção seja colocado em pauta.  Não podemos deixar 

passar a oportunidade de poder debater e fazer com 

que a situação seja revertida até porque é uma questão 

que está na legislação e a prefeitura precisa cumprir. 

Já foi muito difícil implantar a medida, mesmo sen-

do obrigatória por resolução do Contran, agora para a 

retomada também será outra batalha. Por isso, é fun-

damental que o setor seja unido e envolvido com a 

causa e faça uma agenda de trabalho coordenado para 

que isso aconteça.

Outro ponto a ser destacado é que na esfera fe-

deral também é necessário iniciar diálogo para que 

a Inspeção Técnica Veicular – ITV – que consta no 

Código Brasileiro de Trânsito, volte a ser discutida. 

O processo está parado há quase 20 anos. Sem pres-

são por parte da iniciativa privada, o poder público 

não vai tocar nesta questão tão cedo e poderá ficar 

esquecida por décadas.

Antonio Fiola

Presidente do Sindirepa-SP 
e Sindirepa Nacional.
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 O ano começa e muitas pessoas resolvem abrir 
seu próprio negócio. Mas vale um alerta: 
recentemente, o IBGE divulgou uma pes-

quisa onde revela que, de cada 10 empresas abertas 
no Brasil, 6 fecham antes de completar 5 anos.  É triste 
saber dessa realidade, ainda mais pelo fato de que 
99% das empresas no Brasil são micro ou pequenas.

Segundo o Sebrae, os principais motivos para a 
taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas 
são: planejamento ineficaz, qualificação inadequada, 
falta de recursos financeiros, burocracia excessiva e 
escassez de clientes.

Há o empreendedor que abre o negócio porque 
identificou uma oportunidade e outro que abre ape-
nas por uma necessidade à medida que ficou sem seu 
emprego formal. Em 2016, ultrapassamos a marca de 
12 milhões de desempregados e isso desencadeia um 
número impactante na abertura de microempresas. 
Segundo dados da revista PEGN, a taxa de empresas 
abertas por necessidade passou de 29% para 44%, 
voltando ao patamar de 2007. Isso se torna um grande 
risco para a sobrevivência do negócio.

Analisando este cenário, desenvolvi uma fórmula, 
em 5 passos, que pode ajudar quem está pensando 
em empreender e também balizar as ações do empre-
endedor que luta contra a crise, mas não sabe aonde 
pode estar errando.

1 – PAIXÃO
“Encontre um trabalho que você ame e não terás 

que trabalhar um único dia em sua vida.” (Confúcio)
Quando amamos o que fazemos, engajamos as pes-

soas ao nosso redor, o esforço é maior, os problemas 
transformam-se em etapas e os resultados sempre pa-
recem mais próximos.

Sim, há grandes investidores que ganham muito 
dinheiro comprando e vendendo empresas sem amar 
o negócio, mas como vimos acima que, quase a tota-
lidade das empresas brasileiras é formada por micro-
empresários, vale a pena levantar todo dia e batalhar 

pelo que realmente se ama. Mas só paixão não garante 
a sobrevivência, é preciso outro “P”.

2 – PLANEJAMENTO
Cuidado para não ficar tão envolvido no ope-

racional (corre-corre cotidiano) e se esquecer do 
planejamento, de traçar os próximos passos da 
empresa. Outro mito e um erro comum nos empre-
endedores por necessidade é que muitos deles 
abrem e quebram em seguida, pois pensavam que 
iam trabalhar menos e que não teriam patrão. O 
patrão da empresa é o cliente e, às vezes, não 
perdoa uma única falha.

Planejar as finanças: muitos nem fazem a sepa-
ração do dinheiro da empresa do pessoal. Precisou 
de uma grana, abre a gaveta da empresa e pega sem 
nem mesmo fazer os lançamentos das retiradas.

Antes de abrir o negócio, pesquise muito, estu-
de a concorrência, o ponto que pretende abrir, as 
opiniões dos clientes e aprenda com os erros dos 
outros, pois é mais rápido e barato. E muito cui-
dado! Certa vez, Benjamim Franklin disse: “Quem 
falha em planejar, planeja falhar”.

3 – POSSIBILIDADES
O sucesso de ontem não garante o de amanhã, ou 

seja, cuidado quando o negócio começa a decolar, pois a 
tendência é cair na zona de conforto e isso pode ser fatal.

A Fórmula de Sucesso do 
Empreendedor em Cinco Passos
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O ciclo de vida de um produto passa pelos está-
gios de introdução, crescimento, maturidade e declí-
nio. Portanto, reinventar-se é uma variável vital para 
se manter atuante num mercado cada vez mais com-
petitivo e inovador.

Como exemplos, veja o caso da AIRBNB, fundada 
em 2008 em plena crise e, hoje, vale mais de 100 bi-
lhões de reais. E a empresa Americana UBER, fundada 
em 2009, que já vale mais de 200 bilhões de reais, mais 
que GM, Ford e Petrobras?

No Brasil, 77% das empresas listadas entre as 500 
maiores em 1973, já desapareceram dessa relação.

E quem é responsável pelos passos 1, 2 e 3 que 
citamos acima? O “P” mais importante: Pessoas.

4 – PESSOAS
São as pessoas certas, nos lugares certos e motiva-

das que têm o poder de multiplicar um negócio.
Muitas vezes, o pequeno empreendedor começa 

sozinho ou com a ajuda de familiares, mas à medida 
que vai crescendo, precisa de gente para cuidar dos 
processos e dos clientes. Essas pessoas precisam con-
seguir manter a trajetória da organização, mas a baixa 
qualificação, o desconhecimento da cultura da empresa 

e o não engajamento total as tornam ineficazes, des-

motivadas e o resultado pode ser desastroso.

Segundo Jim Collins, autor do livro “Empresas feitas 

para vencer”, o maior ativo de uma organização não são 

as pessoas, são as pessoas certas. Reflita sobre quem 

você tem ao seu lado e quanto isso pode comprometer 

o desempenho de sua empresa.

São as pessoas que vão ajudá-lo a conquistar clien-

tes, agigantar o seu negócio, portanto, cuide da sua 

equipe com o mesmo zelo e carinho como imagina 

cuidar dos clientes externos. 

5 – RESULTADO
A observância e o monitoramento das variáveis aci-

ma são cruciais para a sobrevivência das empresas, 

principalmente para os micro e pequenos empreen-

dedores no Brasil. 

É utópico afirmar que se trata de uma fórmula que 

garante o sucesso, mas uma coisa é certa: irá minimi-

zar os riscos e maximizar as chances de sucesso, ou 

ao menos alertar quem mais precisa. A fórmula “P + P 

+ P X P = R” se trata de um ótimo raio “x” para o seu 

negócio. Pense nisso! 
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Unidades

2016 2015 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

DEZ
A

NOV
B

JAN-DEZ
C

DEZ
D

JAN-DEZ
E

A/B A/D C/E

Total 179.183 158.250 1.780.239 190.474 2.154.643 13,2 -5,9 -17,4

Veículos leves 174.241 153.983 1.720.340 183.720 2.067.635 13,2 -5,2 -16,8

Automóveis 152.230 134.487 1.488.110 163.069 1.786.976 13,2 -6,6 -16,7

Comerciais leves 22.011 19.496 232.230 20.651 280.659 12,9 6,6 -17,3

Caminhões 4.276 3.657 48.745 5.459 70.226 16,9 -21,7 -30,6

Semileves 183 153 1.983 174 2.566 19,6 5,2 -22,7

Leves 1.084 999 13.100 1.386 19.277 8,5 -21,8 -32,0

Médios 376 314 4.218 535 6.964 19,7 -29,7 -39,4

Semipesados 1.310 1.065 14.457 1.656 22.917 23,0 -20,9 -36,9

Pesados 1.323 1.126 14.987 1.708 18.502 17,5 -22,5 -19,0

Ônibus 666 610 11.154 1.295 16.782 9,2 -48,6 -33,5

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 130,2 125,1 153,2 141,6 145,6 149,4 157,4 160,2 139,0 141,0 158,3 179,2 1.780,2

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
O ano de 2016 representou retração de 17,4% na quantidade de veículos novos nacionais licenciados. Em 2015, 
foram mais de 2,1 milhões de autoveículos licenciados contra pouco menos de 1,8 milhão de unidades em 2016. 
Apesar disso, a última temporada encerrou-se com certa recuperação. Na comparação com novembro, por exem-
plo, o mês de dezembro apresentou alta de 13,2% no número de licenciamentos. Quando a comparação é feita 
com o mês de dezembro de 2015, no entanto, há queda de 5,9% no mesmo período de 2016.

Números do Setor Redação
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Unidades

2016 2015 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

DEZ
A

NOV
B

JAN-DEZ
C

DEZ
D

JAN-DEZ
E

A/B A/D C/E

Total 200.887 216.297 2.157.379 142.848 2.429.421 -7,1 40,6 -11,2

Veículos leves 195.684 209.339 2.078.064 139.725 2.333.861 -6,5 40,0 -11,0

Automóveis 164.990 182.853 1.778.517 124.749 2.017.639 -9,8 32,3 -11,9

Comerciais leves 30.694 26.486 299.547 14.976 316.222 15,9 105,0 -5,3

Caminhões 4.224 5.362 60.604 2.582 74.062 -21,2 63,6 -18,2

Semileves 83 84 2.185 57 1.803 -1,2 45,6 21,2

Leves 971 1.526 16.474 819 20.129 -36,4 18,6 -18,2

Médios 141 135 3.229 138 4.345 4,4 2,2 -25,7

Semipesados 1.385 1.438 17.397 685 26.848 -3,7 102,2 -35,2

Pesados 1.644 2.179 21.319 883 20.937 -24,6 86,2 1,8

Ônibus (Chassis) 979 1.596 18.711 541 21.498 -38,7 81,0 -13,0

Rodoviário 119 228 4.281 267 5.844 -47,8 -55,4 -26,7

Urbano 860 1.368 14.430 274 15.654 -37,1 213,9 -7,8

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 148,7 144,2 198,8 171,5 177,2 184,5 190,6 178,7 170,3 175,7 216,3 200,9 2.157,4

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Quando se leva em consideração a produção de autoveículos montados a situação se inverte. Na comparação 
com novembro, o mês de dezembro de 2016 registrou queda de 7,1% no índice. Quando se compara, no entanto, 
dezembro de 2016 com o mesmo período do ano anterior, há expressiva alta de 40,6% na produção de veículos. 
Já no cenário anual, 2016 apontou retração de 11,2% frente à temporada de 2015. Entre os períodos, apenas a 
produção de caminhões semileves (21,2%) e de caminhões pesados (1,8%) mostrou variação positiva.
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No Brasil, a cada 10 negócios que se iniciam, quase 
seis são criados em função de uma oportunidade e não 
de uma necessidade. O indicador da pesquisa GEM de 
2015 é reflexo que, no Brasil, a maioria dos empreen-
dedores decide iniciar um negócio tendo como base 
uma informação de mercado, e não de sobrevivência.

Empreender por oportunidade não significa, entre-
tanto, que esses negócios sejam inovadores. De acordo 
com dados do Global Innovation Index de 2015, o Brasil 
ocupa a 70ª posição entre 141 países que, avaliados 
segundo 81 indicadores, formam o que podemos cha-
mar de “Ranking Global de Inovação”. Em uma análise 
objetiva, é possível dizer que o ambiente de negócios 
do Brasil não é favorável à inovação.

De acordo com 49% dos especialistas ouvidos pela 
Pesquisa GEM em 2015, uma das alternativas para me-
lhorar as condições de empreender no Brasil é investir 
em educação e capacitações. Essa afirmação é corrobo-
rada pelo fato de que empreendedores com maiores 
níveis de escolaridade têm mais propensão a criar e 
explorar novas tecnologias e, consequentemente, gerar 
para as empresas índices positivos ligados a desem-
penho e sobrevivência.

A boa notícia é que a evidência que relaciona os 
níveis de escolaridade com a inovação não é exclusiva 
para empreendedores, mas se relaciona também com 
os membros de suas equipes. Portanto, para inovar 
constantemente é preciso ter, antes de tudo, uma equi-
pe capacitada para o desafio.

FATORES INFLUENCIADORES
Segundo os pesquisadores Edward M. Mone e 

Manuel London, há cinco fatores que influenciam o 
engajamento de pessoas quanto ao desempenho da 
empresa:

Estabelecimento de metas de desempenho e 
desenvolvimento

Assim como é importante selecionar e manter co-
laboradores motivados com uma contínua formação, é 
preciso dizer claramente que esse desenvolvimento é 
fundamental e prioritário para a organização.

Por isso, algumas ações devem ser estabelecidas 
a cada ciclo de planejamento, que pode variar entre 

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/

curto, médio e longo prazo, a depender das prioridades 
estabelecidas pelo negócio. São elas:

• Estipular metas desafiadoras que contribuam 
com o desempenho da empresa.
• Elaborar um plano de desenvolvimento pesso-
al que fortaleça as habilidades tácitas e torne o pro-
fissional mais completo e hábil quanto aos desafios 
de inovação que ele pode enfrentar na organização.

RECONHECER E FORNECER FEEDBACK DE FORMA CONTÍNUA
Fornecer feedbacks constantes ao colaborador 

contribui diretamente com os ajustes necessários ao 
trabalho realizado e àquilo que é a expectativa da em-
presa. Esses momentos também devem ser utilizados 
para reforçar os aspectos positivos, contribuindo com 
a motivação do funcionário.

GERENCIAR O DESENVOLVIMENTO DO COLABORADOR
É importante criar estímulos para que a equipe 

nunca se “dê por satisfeita” quando o assunto é capa-
citação. Se possível, incentive-a a desenvolver habili-
dades que serão úteis nos cargos que desempenham 
na organização.

AVALIAR O TRABALHO PERIODICAMENTE
Tenha agendas formais de apresentação do status 

de projetos e peça aos colaboradores que demonstrem 
os aprendizados adquiridos aos demais membros da 
equipe. Assim, você favorece o clima de colaboração 
e aprendizagem da empresa. Se for necessário, utilize 
esses momentos para corrigir rumos e incentivar os 
colaboradores a produzir sempre melhor.

CRIAR CLIMA DE CONFIANÇA E EMPODERAMENTO
Ambientes hostis, de intensa desconfiança e ten-

são são desfavoráveis à inovação. Delegue ativida-
des e empodere seus colaboradores para que sintam 
confiança e percebam que o trabalho que realizam é 
significativo. Diversas pesquisas mostram que o enga-
jamento tem mais relação com a sensação de realizar 
atividades importantes para a empresa do que com 
itens objetivos como remuneração.

Investir nos colaboradores é o melhor 
caminho para sua empresa inovar

Sebrae 
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Os organizadores da Messe Frankfurt conti-
nuam empenhados a cada vez mais investir, 
através da sua unidade de negócios “Mobility 

& Logistics”, em seu já extenso portfólio internacional 
de feiras, eventos e congressos. 

Além de promover a expansão internacional da 
sua conhecida marca “Automechanika”, com novas 
feiras em Birmingham, Jeddah (Arábia Saudita) e Ho 
Chi Minh City (Vietnã), a primeira Busworld Russia, 
desenvolvida pela Autotrans, foi lançado na África 
do Sul um evento B2C – o Festival Sul-Africano de 
Automobilismo no Circuito Kyalami Grand Prix. 

Ainda em 2016, a Messe Frankfurt assumiu o con-
trole da Motobike, já na sua 8ª edição em Istambul, 
consolidando assim sua posição na Turquia.

No setor de transporte e logística, a Messe 
Frankfurt desenvolveu a “Scalex”, feira voltada para 
o segmento de suprimentos e logística, que estreou 
em março de 2016 no Quênia, e que também será 
realizada na África do Sul em 2017.

Com a Hypermotion, Feira e Conferência Integradas 
em Sistemas Inteligentes e Soluções para Transporte, 
Mobilidade, Logística e Infraestrutura Digital, a Messe 
Frankfurt está fechando uma lacuna no mercado nacio-
nal e internacional de feiras de mobilidade lançando 
a primeira plataforma com transformação digital como 
tema superior. O primeiro Hypermotion será realizado 
em Frankfurt am Main de 20 a 22 de novembro de 2017.

Para coroar todo este investimento, a Messe Frankfurt 
desenvolveu o calendário de “Eventos Dirigidos à 
Mobilidade”, o qual ilustra o amplo espectro de temas 
cobertos pelos eventos organizados por eles.

O calendário, produzido em colaboração com o 
fotógrafo e artista Rafael Neff, criou cenas fantásticas 
e imaginativas usando inúmeras montagens de auto-
peças de renomados fabricantes automotivos.

 A versão digital do calendário pode ser encontra-
da em http://m-es.se/Ap4t.

Mais informações em: mobilidade-logistics.mes-
sefrankfurt.com, automotive.messefrankfurt.com, 
transport-logistics.messefrankfurt.com e no blog www.
driving-news.com. 

A Messe Frankfurt traz o futuro 
para quem procura
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A mostra, realizada de 30 de novembro a 3 de 
dezembro, no Centro Nacional de Exposições 
e Convenções (Shanghai), na China, é conside-

rada tanto pelos organizadores quanto o público em 

geral como a principal feira automotiva da Ásia.

Correspondendo às expectativas, a Automechanika 

Shanghai continuou a apresentar expressivo cresci-

mento para todo o mercado tanto O&E, quanto para 

o aftermarket.

Os recordes apresentados vêm sendo quebrados 

de forma contínua e sucessiva, sendo que a última mos-

tra apresentou os seguintes resultados:

Pavilhão: 312.000 m² de espaço foram necessários 

para abrigar os 13 pavilhões de expositores – um au-

mento de 12%;

Expositores: 5.756 – vindos de 42 países e regiões 

– aumento de 7%;

Visitantes: 120.671 vindos de 140 países e regiões, 

sendo que os 10 países mais presentes na feira foram: 

Taiwan; Coreia; Rússia; Malásia; Estados Unidos; Irã; 

Japão; Tailândia; Turquia e Índia.

Nesta edição foram apresentados 56 programas e 
eventos paralelos – o maior número de programas até 
hoje apresentado com um crescimento de 6%, incluído 
aqui o Coneected Mobility Roadshow Shanghai.

Várias novas zonas foram adicionadas à feira, in-
cluindo E-mobilidade e Infra-estrutura, Conectividade 
e Motorsport & Alto Desempenho / Rodas e Jantes. 
Além das novas zonas, o show forneceu uma cobertura 
abrangente de toda a cadeia da indústria de O&E e 
aftermarket para os setores de Peças e Componentes, 
Reparação e Manutenção, Acessórios, Customização e 
Eletrônica e Sistemas.

Seguindo as últimas tendências dentro da indús-
tria automotiva, novas zonas foram adicionadas para 
atender as necessidades de uma crescente base de 
consumidores que buscam tecnologia inteligente, no-
vas soluções de energia e alto desempenho. 

Para muitos dos visitantes a viagem anual que fazem 
a Shanghai para acompanhar a mostra é de extrema im-
portância pois lá é onde conseguem se manter a par da 
tecnologia mais recente. E oferecer esta possibilidade 
é o objetivo dos organizadores da feira.

AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2016
Uma sucessão de recordes!

Eventos Automechanika Shanghai 2016 JaRbas Ávila
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EXPOSITORES MOSTRAM EXPOSIÇÃO COMO EVENTO 

OBRIGATÓRIO PARA A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Este ano houve um aumento de 8% nos países e 

regiões expositores. Os 42 países e regiões incluíram: 

Argentina, Austrália, Áustria, Bielorrússia, Bélgica, Brasil, 

Canadá, China, Dinamarca, Egito, França, Alemanha, 

Grécia, Hong Kong, Índia, Indonésia, Israel, Itália, Japão, 

Jordânia, Malásia, México, Marrocos, Países Baixos, 

Paquistão, Polônia, Rússia, Sérvia, Singapura, África do 

Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia, 

Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Vietnã.

Marcando a 12ª edição da Automechanika Shanghai, 

vários novos players da indústria participaram des-

ta mostra, incluindo ACDelco, AMSOIL, Baturu, Huf, 

Interstate Baterias, KYB, Mercedes-Benz, Olympus, 

Potevio e STP. A norte-americana especialista em 

Eletrônica e Sistemas, Interstate Batteries, teve uma 

bem-sucedida primeira participação na Automechanika 

Shanghai e ao mercado automotivo asiático, de acordo 

com Kevin Ni, gerente de Operações e Desenvolvimento 

da WD-China. Segundo ele: “A Interstate tem procurado 

uma plataforma com ampla cobertura para promover 

nossas marcas e descobrir revendedores de alto po-

tencial para promover nossa penetração no mercado. 

Encontramos na Automechanika Shanghai a nossa 

melhor escolha. É a feira automotiva mais profissional 

e considerável da região, com forte poder influente. 

Excedeu em muito as nossas expectativas em termos 

de quantidade e qualidade dos visitantes”.

Mais informações: Visite www.automechanika-shan-

ghai.com;  www.automechanika.com ou entre em con-

tato com a Messe Frankfurt (HK) Ltd, + 852 2802 7728 

/ auto@hongkong.messefrankfurt.com. 

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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São Paulo, dezembro de 2016 – O IQA – Instituto da 
Qualidade Automotiva, organismo de certificação acre-
ditado pela CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação) 

do Inmetro, recebe inscrições para os cursos de qualificação 
sobre a norma IATF 16949, que define o novo padrão interna-
cional para a gestão da qualidade na indústria automotiva. 
São oficiais os treinamentos oferecidos pelo IQA, que tem a 
chancela da VDA-QMC, parceira da IATF para treinamentos.
 Em três formatos, os cursos serão oferecidos em Campinas 
(SP), Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e 
Sorocaba (SP), ao longo de 2017, conforme o calendário abaixo.
 O curso “IATF 16949 – Atualização e Requalificação para 
Auditores de 1ª/2ª Parte” dará ênfase em problemas atuais e 
nas atualizações da norma e das regras de certificação assim 
como potenciais áreas para a implementação de melhorias. 
“Alterações nas normas trazem impactos nas auditorias e de-
vem ser rapidamente compreendidas para a devida aplicação 
no trabalho diário”, afirma Rodrigo Lopes, coordenador de 
Marketing do IQA.
 Destinado aos profissionais dos fornecedores que estão se 
preparando para a certificação e precisam lidar com a imple-
mentação dos novos requisitos, o treinamento “IATF 16949 – 
Implementação dentro da Empresa (Leitura e Interpretação)” 
tem como objetivos principais apresentar os requisitos das 
duas normas – IATF 16949 e ISO 9001 – e oferecer orientações 
específicas para interpretar e implementar os requisitos.
 Já o treinamento “IATF 16949 – Qualificação de Auditor de 
1ª/2ª Parte” é voltado aos gestores da qualidade e auditores 
de sistema internos ou externos, com competência na ISO 
9001 e experiência em auditoria automotiva. “O objetivo des-
te curso é qualificar o profissional para introduzir ações de 
melhoria contínua, além de auxiliar fornecedores externos a 
desenvolverem os seus sistemas de gestão, o que é mutua-
mente benéfico”, avalia Lopes.
 Já o “IATF 16949 – Exame para Auditor de 1ª/2ª Parte” é desti-
nado aos candidatos a auditores de 1ª/2ª parte que participa-
ram do treinamento de qualificação assim como auditores de 
1ª/2ª parte que concluíram o treinamento de requalificação. 
Este exame é baseado em conteúdos do treinamento, re-
quisitos da IATF 16949 e requisitos específicos dos clientes 
OEMs.
 Interessados em obter mais informações sobre treinamentos 
podem contatar o IQA por meio do telefone (11) 5091-4545 

ou e-mail treinamentos@iqa.org.br.

CALENDÁRIO DE TREINAMENTOS E EXAMES IATF 16949

SÃO PAULO (SP)
16 e 17 de Fevereiro – IATF 16949 – Implementação 
dentro da Empresa (Leitura e Interpretação)
6, 7 e 8 de Março – IATF 16949 – Qualificação de Auditor 
de 1ª/2ª Parte
24 e 25 de Abril – IATF 16949 – Atualização e 
Requalificação para Auditores de 1ª/2ª Parte
19, 20 e 21 de Junho – IATF 16949 – Qualificação de 
Auditor de 1ª/2ª Parte
30 de Junho – IATF 16949 – Exame para Auditor de 1ª/2ª Parte
8 e 9 de Agosto – IATF 16949 – Atualização e 
Requalificação para Auditores de 1ª/2ª Parte
21 e 22 de Agosto – IATF 16949 – Implementação dentro 
da Empresa (Leitura e Interpretação)
11, 12 e 13 de Setembro – IATF 16949 – Qualificação de 
Auditor de 1ª/2ª Parte
27 de Novembro – IATF 16949 – Exame para Auditor de 
1ª/2ª Parte
6 e 7 de Dezembro – IATF 16949 – Atualização e 
Requalificação para Auditores de 1ª/2ª Parte
 
CURITIBA (PR)
23 e 24 de Março – IATF 16949 – Atualização e 
Requalificação para Auditores de 1ª/2ª Parte
19 e 20 de Junho – IATF 16949 – Implementação dentro 
da Empresa (Leitura e Interpretação)
14, 15 e 16 de Agosto – IATF 16949 – Qualificação de 
Auditor de 1ª/2ª Parte      
         
SOROCABA (SP)
17 e 18 de Abril – IATF 16949 – Implementação dentro da 
Empresa (Leitura e Interpretação)
6 e 7 de Junho – IATF 16949 – Atualização e Requalificação 
para Auditores de 1ª/2ª Parte
6, 7 e 8 de Novembro – IATF 16949 – Qualificação de 
Auditor de 1ª/2ª Parte

CAXIAS DO SUL (RS)
22 e 23 de Maio – IATF 16949 – Atualização e 
Requalificação para Auditores de 1ª/2ª Parte
26 e 27 de Outubro – IATF 16949 – Implementação dentro 
da Empresa (Leitura e Interpretação)
22, 23 e 24 de Novembro – IATF 16949 – Qualificação de 
Auditor de 1ª/2ª Parte

CAMPINAS (SP)
24 e 25 de Outubro – IATF 16949 – Atualização e 
Requalificação para Auditores de 1ª/2ª Parte
4, 5 e 6 de Dezembro – IATF 16949 – Qualificação de 
Auditor de 1ª/2ª Parte 

IQA divulga calendário 
de treinamentos oficiais 
sobre a IATF 16949

IQA - Instituto da Qualidade Automotiva  
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NAKATA ALERTA PARA NECESSIDADE DE COIFA 
PROTETORA DE BARRAS DE DIREÇÃO NA LINHA PESADA

A Nakata alerta para o que, segundo a marca, é uma das 
falhas mais graves que podem acontecer na seguran-

ça em barras de direção para veículos pesados: trata--se de 
quando a coifa protetora da barra se rompe, contaminan-
do a graxa lubrificante com impurezas. De acordo com a 
companhia, quando as impurezas entram em contato com 
o produto, acentuam o desgaste do pino esférico do terminal 
podendo ocorrer até mesmo o sacamento e consequente 
perda de dirigibilidade do veículo.

“É importante verificar a cada 5 mil km se a coifa não está 
rasgada em toda a sua circunferência e também verificar 
se o produto não tem folga”, comenta Jair Silva, gerente de 
Qualidade e Serviços da Nakata. Outra recomendação é que 
seja verificado se a barra está empenada ou ainda se existe 
folga e desgaste. “Peças soldadas ou recondicionadas po-
dem acarretar acidentes graves, pois qualquer movimento 
brusco ou buracos nas vias podem romper a peça, ocasio-
nando a perda da direção. A folga na direção é facilmente 
percebida pelo motorista sendo necessária a verificação 
completa do sistema”, conclui.

FRAS-LE APRESENTA DISCOS E TAMBORES DE FREIO

A Fras-le inicia 2017 com novidades para o mercado de 
reposição brasileiro. A companhia, que produz materiais 

de fricção, inicia nos primeiros três meses do ano a comer-
cialização de mais de 700 referências em discos de freio e 
mais de 190 em tambores, ambos para aplicação em veículos 
leves e pesados. Com isso, o extenso portfólio da empresa 
já alcança, de forma integrada, mais de 12 mil referências. 
Os novos produtos são comercializados na mesma rede de 
distribuição Fras-le, que conta com mais de 800 pontos de 
venda no Brasil.
Para Paulo Gomes, diretor Comercial da marca, ao lançar os 
novos produtos, a Fras-le demonstra sua ousadia e vocação 
para inovar e reagir frente às dificuldades cíclicas de um mer-
cado em constante transformação. A Fras-le é uma das inte-
grantes das Empresas Randon, composto pelos segmentos 
de Veículos e Implementos (Randon Implementos e Randon 
Veículos), Autopeças (Fras-le, Master, JOST, Suspensys, Controil 
e Castertech) e Serviços (Randon Consórcios e Banco Randon).
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KOLBENSCHMIDT (KS) APRESENTA NOVIDADES 
PARA MOTORES MAN D08

Neste início de ano, a Kolbenschmidt (KS) destaca no 
mercado de reposição a linha completa de produtos 

para veículos Volkswagen, equipados com motores MAN 
D08 de 4 e 6 cilindros e ônibus Euro 5 2011/2012. De acordo 
com a companhia, a KS é a única marca a oferecer itens sobre 
medida para esse tipo de motorização. Atualmente, a frota 
do MAN D08 e ônibus Euro 5 da Volkswagen contam com 
mais de 76 mil veículos circulantes no Brasil.

O portfólio para essa aplicação é composto de kit, pistão 
com anel, anéis, camisa, arruela de encosto, bronzina de biela 
e bronzina de mancal. Os produtos da marca Kolbenschmidt 
(KS), Pierburg e BF são comercializados no mercado brasi-
leiro de reposição pela MS Motorservice Brazil, divisão da 
Rheimentall Automotive responsável pelas atividades de 
vendas e prestação de serviços para o aftermarket.

ILUMINAÇÃO EXTERNA E BARRA DE DIREÇÃO: 
ITENS QUE MAIS APRESENTARAM PROBLEMAS 
NAS AVALIAÇÕES DO CAMINHÃO 100%

Em 2016, tanto a iluminação externa quanto a barra de 
direção foram os itens que mais apresentaram problemas 

nas avaliações gratuitas realizadas pelo programa Caminhão 
100%, criado pelo GMA (Grupo de Manutenção Automotiva), 
em parceria com o Grupo CCR. O objetivo da iniciativa é 
conscientizar motoristas de caminhões sobre a manutenção 
preventiva dos veículos.

Das 823 inspeções realizadas em 2016, 32% apresentaram 
falhas na iluminação externa. Entre os maiores problemas 
verificados nos caminhões também estão a barra de direção 
e terminais (23%), pneus (21%), cubos de roda (17%) e em-
breagem (13%). Somente 2% deles apresentaram algum tipo 
de anormalidade em emissões de gases de escapamentos. 
“A manutenção preventiva pode trazer diversos benefícios, 
entre eles, melhoria da segurança no trânsito, da qualida-
de do ar, valorização do seu patrimônio, maior economia 

de combustível e redução da despesa com manutenção já 
que a preventiva é mais econômica que a corretiva, respei-
to ao pedestre e ao patrimônio público e maior conforto e 
tranquilidade”, ressalta Elias Mufarej, coordenador do GMA 
e conselheiro do Sindipeças para o mercado de reposição.

Flash Redação              
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MANN-FILTER LANÇA ELEMENTO FILTRANTE DO 
AR PARA VEÍCULOS DA FORD

A Mann-Filter apresentou ao mercado brasileiro um novo 
elemento filtrante do ar desenvolvido especificamente 

para atender alguns veículos da montadora Ford. O elemento 
filtrante do ar C 17 021 chega para substituir o C 17 006, e 
atenderá os modelos Novo Ka, New Fiesta e EcoSport.

“Atentos às altas exigências da indústria automotiva e 
para manter o alto padrão de qualidade, os filtros Mann-Filter 
passam regularmente por rigorosos testes de qualidade e 
seus processos de produção por auditorias de certificação de 
um instituto independente”, aponta a companhia em comu-
nicado divulgado à imprensa. Veja a seguir as especificações 
do produto: 

C 17 021 – Elemento Filtrante do Ar
Ecosport 1.6 16V Flex Sigma (08/12-); New Fiesta 1.5 16V 

Sigma (07/13-); 1.6 16V Sigma Flex (07/10-); 1.6 8V SE Zetec 
Rocam Flex (01/11-); Novo KA 1.0 12V SE Plus (11/14-); 1.5 
16V Sigma Novo Ka (SE/SE Plus/ SEL) (11/14-)

RALLY DAKAR 2017 CONTA COM TECNOLOGIA 
ZF NO PÓDIO

A ZF destacou a presença de sua tecnologia no pódio do Rally 
Dakar 2017. A equipe Kamaz Master chegou nas primeira, 

segunda e quinta posições no ranking de caminhões. Os veículos 
são equipados com a transmissão manual Ecosplit de 16 veloci-
dades, além de embreagem e caixa de transferência de torque 
para todas as rodas. Usando a mesma tecnologia de transmissão, 
a equipe liderada pelo piloto holandês Gerard de Rooy cruzou 
a linha de chegada com caminhões Iveco em terceira e quarta 
posições. Um total de 50 caminhões participaram da corrida.

Neste ano, a disputa ocorreu de 2 a 14 de janeiro e se 
estendeu por quase nove mil quilômetros através da América 
do Sul, de Assunção, capital do Paraguai, até a capital argen-
tina, Buenos Aires. No caminho, os participantes tiveram que 
superar terrenos difíceis e grande parte da rota levou-os a 
altitudes de mais de três mil metros. Correndo em um Kamaz, 
Eduard Nikolaev venceu no geral com um tempo total de 
27 horas, 58 minutos e 24 segundos. Seus companheiros 
de equipe Dmitry Sotnikov e Airat Maradeev chegaram em 
segundo e quinto lugares.

Eduard Nikolaev - Equipe Kamaz Master
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