Apoio

ANO 27 - # 261

Prejuízo (quase) certo

Ações trabalhistas geram prejuízo
para empresas e discussão sobre
reforma da CLT ganha força

Economia

Governo defende medidas
econômicas e sugere melhoria do
país, mas é preciso cautela

CARLOS DOURADO,
diretor da Dana Incorporated, fala sobre os
desafios e as oportunidades do mercado
brasileiro para a empresa

PEÇAS PARA MOTOS

QUE SUPERAM OS LIMITES
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O Grupo MAHLE é um dos maiores fornecedores do setor automotivo mundial. Seu extenso catálogo de componentes
para motor também oferece qualidade e variedade em peças para motos. Os mais modernos sistemas produtivos
são aplicados a essa linha de produtos, garantindo um grau de segurança e desempenho que sempre superam as
expectativas do mercado de reposição.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Divulgação

A REFORMA TRABALHISTA VAI SER APROVADA OU NÃO?

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

É o assunto do momento, os interesses são muitos, tanto dos
empregados como dos empregadores e principalmente dos
sindicatos, mas o importante é que haja uma flexibilização
das partes, com a segurança jurídica para as empresas, caso
contrário, vai ficar pior. Não tem como fazer uma reforma e
agradar a todos, pois se cada um olhar para os seus próprios
interesses não vamos chegar a lugar algum. Temos de pensar
na empregabilidade, pois o desemprego já chega a 14,2
milhões de desempregados formais, fora os informais que
devem ser por volta de 10%. Imaginem os senhores quanto
que estes desempregados deixaram de consumir e contribuir
para a Previdência!
Para elucidar e obter uma visão clara de especialistas,
dedicamos a matéria de capa a este assunto que muito
preocupa os empresários. É importante ter uma análise
crítica sobre as alterações que a lei trará para o dia a dia
das empresas. Com relação ao setor de reposição, é preciso
registrar o sucesso da Automec, que garantiu público recorde,
com mais de 74 mil visitantes, e muitas novidades de mais de
mil expositores. Realmente, foi um evento muito grandioso
que marcou a volta da unificação de leves e pesados.
Falando em feira e expositores, a seção Entrevista contará
com Carlos Dourado, diretor de Vendas para a Reposição
para a América do Sul da Dana. A empresa agora também
tem foco no aftermarket e ele falará dos planos de atuação
e produtos nessa área. O Em Destaque desta edição é a
história de 75 anos de trajetória da Sabó, uma empresa
nacional que expandiu negócios em outros países, é um
exemplo bem sucedido no setor automotivo, e que está
sempre se renovando.
Vale a pena conferir! Boa
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leitura!
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Entrevista

Redação

TERRA DE
OPORTUNIDADES

Revista Mercado Automotivo –
Há quem diga que o Brasil está
se dedicando mais ao conserto
e à manutenção de seu veículo
do que em trocar o carro por um
modelo mais novo. Os próprios
números de vendas de veículos
acabam corroborando essa análise. O senhor concorda com isso?
Carlos Dourado - O Brasil teve
uma queda de aproximadamente
20,2% nas vendas de veículos novos em 2016 comparado a 2015.
Já a projeção para a retomada
em 2017 se mostra tímida. Para o
mercado de usados e seminovos
o crescimento foi de 0,21% em
relação a 2015. O suficiente para
fazer de 2016 o segundo melhor
ano da história para o segmento,
atrás apenas de 2014.Para quem
trabalha com reposição esses
resultados se mostram positivos.
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Em entrevista exclusiva à revista
Mercado Automotivo, Carlos
Dourado, diretor de Vendas da
Dana Incorporated para o mercado
de reposição no Brasil, fala sobre
os desafios e oportunidades que
o mercado brasileiro apresenta à
empresa neste momento. A companhia,
que atua no fornecimento de eixos
diferenciais, eixos cardan, transmissões
fora-de-estrada, vedações e produtos
de gerenciamento, tem ainda presença
marcante na América do Sul, um
assunto também abordado por
Dourado. Confira a entrevista a seguir:

A Anfavea estima um mercado
até 9% maior em 2017, enquanto
o Sindipeças é mais cauteloso e
prevê um incremento de 2,7% nas
vendas do setor para o próximo
ano.Se o consumidor não tem
condições financeiras para trocar
seu usado por um carro novo, ele
irá dedicar seus esforços financeiros na manutenção do veículo
que já está na sua garagem. Isso,
em tese, abre oportunidades para
o setor de reposição, que poderia
beneficiar-se de um aumento na
demanda por serviços e peças
para carros usados. Porém, o setor de reposição automotiva deve
seguir pensando em diferenciais
para atrair justamente aquelas
famílias que, “no aperto do mês”,
poderiam deixar a reparação do
veículo em segundo plano. Cada
vez mais são necessárias campa-

nhas que ilustrem aos brasileiros
as consequências que podem surgir pela falta de manutenção do
seu carro ou o uso de produtos
de origens duvidosas, provenientes de mercados sem a adequada
certificação e que, geralmente,
entram no mercado brasileiro
por vias ilegais.
RMA - É possível afirmar que
o momento é de recuperação
para o setor de reposição automotiva? Ou ainda é muito cedo
para tal análise?
CD - Acredito que o pior momento
do setor automotivo passou e o
mercado começa a se recuperar já
em 2017, entretanto, a perspectiva
de retomada das vendas de veículos
novos no país ocorrerá de forma
lenta e gradual, o que beneficia o
segmento de reposição.
O mercado de reposição de autope-
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ças é um dos poucos da indústria
que, apesar da crise, continua crescendo. Apesar da queda das vendas
de veículos novos, todo ano o
mercado brasileiro registra aumento
da frota circulante. Diante deste cenário, as oportunidades de negócios
para a reposição aumentam.
RMA – Qual é, em sua opinião,
a maior dificuldade enfrentada
atualmente pelo setor de reposição brasileiro: a carga tributária, a logística para atender um
país continental ou outro fator?
CD - É sem dúvida um grande
desafio logístico para qualquer
indústria atender um país de
dimensões continentais como é
o Brasil. No entanto, o excesso
de carga tributária e o próprio
modelo tributário estabelecido no
país com suas legislações estaduais distintas impõem duríssimas
condições de competitividade
para atuação dos distribuidores
do setor de reposição em todo o
país. Esta é a grande dificuldade
enfrentada pelo setor. O regime
de substituição tributária do
ICMS, a qual está sujeita a maioria dos produtos de autopeças,
obriga distribuidores a estabelecer filiais em cada Estado onde
pretendem atuar, o que certamente exige alto investimento em
estrutura, inventário e pessoas,
aumentando ainda mais o desafio
de competividade e rentabilidade
de seus negócios.
RMA – Gostaria que falasse
sobre a importância do mercado brasileiro para a Dana
neste momento. E o mercado
latino-americano? Quais são
as perspectivas da companhia
para esses mercados, de forma
geral, neste e no próximo ano?
CD - Ao completar 70 anos de
operações no Brasil, a Dana
retomou todas as atividades no

aftermarket, criando um novo departamento interno próprio e uma
equipe de representantes. Temos
como objetivo para os próximos
anos dobrar a participação da
reposição nas vendas da empresa
no país – hoje em torno de 8% – e
chegar a 15% quando são contabilizadas também as exportações de
componentes sobressalentes.
Em janeiro passado inauguramos
o nosso centro de distribuição de
peças em Diadema (SP). Dessa
forma, conseguiremos restabelecer rapidamente a base de
clientes. Temos a visão que a
Dana precisa crescer mais rápido
do que a expansão orgânica do
mercado. No momento o negócio de reposição representa uma
boa oportunidade nesse sentido. A queda nas vendas diretas
às fabricantes de veículos nos
últimos três anos foi o gatilho
para buscarmos o aftermarket
mais ativamente. O fornecimento
OEM às montadoras no passado
tomou conta de toda a capacidade de produção, o que foi ruim
para o mercado de reposição.
Estamos estruturando melhor
nossos recursos e assim construir
um negócio melhor e balanceado.
Com relação ao mercado latino-americano a Dana conta com seu
centro de distribuição em Bogotá,
na Colômbia, que é responsável
pelo atendimento aos clientes
no Chile, Peru, Equador e na
Venezuela. O restante da região
é atendida diretamente pelo
Brasil através de representantes
comerciais nos demais países. A
Dana está trabalhando com
suas organizações de aftermarket buscando o crescimento
na região através de uma atuação
mais próxima desses mercados,
explorando as oportunidades de
crescimento com melhoria no

atendimento das demandas dos
clientes, oferecendo um portfólio
cada vez mais amplo e também
através da expansão da rede de
distribuidores.
RMA – A Dana atua hoje em
dia em diversos mercados no
mundo. Qual a estratégia da
empresa em relação ao Brasil
e América Latina no que diz respeito à identidade da companhia? Ou seja, a empresa adota
uma identidade padrão global
ou prefere incorporar aspectos
de cada região?
CD - Temos um mote interno,
”One Dana”, que afirma que nossos valores, processos e identidade são únicos, independentemente de onde estivermos atuando.
Esta é parte vital da nossa reputação e uma das forças de nossa
marca, produtos, serviços. Mas
não desconsideramos a importância do time local, dos valores, da
cultura. Este ano comemoramos
70 anos de Dana no Brasil, um
trabalho iniciado por pioneiros
que antecede o próprio estabelecimento da indústria automobilística no país em 1956. Temos
muito orgulho do nosso histórico
e este fator local é sem dúvida um
diferenciador, poder contar com
pessoas que conhecem e vivem
o mercado, potencializadas pela
força de uma empresa global, com
tradição e que investe.
RMA – É possível traçar um
comparativo entre o setor de
reposição automotiva brasileira e o dos demais países da
América Latina? Quais são os
principais pontos “fortes” do
Brasil nesse sentido?
CD - O mercado brasileiro é muito maduro no que diz respeito à
estrutura existente das redes de
distribuição de peças em todo o
país quando comparado com o
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restante da América do Sul, onde
vemos pouquíssimos distribuidores de atuação nacional. Na
grande maioria, são mercados
dominados pela presença maciça
dos varejos de autopeças e que já
possuem em seu DNA a prática
de importação consolidada, o que
torna para a Dana a atuação nesses países bastante desafiadora.
Outra característica marcante nos
países é a diversidade crescente
da frota circulante de veículos,
tanto de leves quanto de pesados.
Por consequência, vemos a frota
de veículos brasileiros encolhendo
em vários desses mercados. Mais
recentemente estamos vendo um
crescente movimento em vários
países de importação de veículos
usados, tanto leves como pesados,
o que traz a ampliação do mercado
de autopeças de origem sobretudo
asiática. A frota crescente de veículos de todas as origens, tanto de
novos como de usados nos países
da América do Sul, é um desafio
enorme para que se possa buscar
crescimento nesses mercados.
RMA – O senhor considera que
tem havido uma evolução na
preparação e formação do profissional brasileiro que atua no
setor de reposição? Ou essa evolução ainda é muito incipiente?
CD - Mão de obra qualificada ainda é um dos gargalos deste setor,
que precisa ajudar a capacitar
profissionais para atuar nos vários
canais deste segmento, da venda
à colocação das peças.O mercado
tem dificuldades em encontrar gente capacitada para trabalhar e esse
desafio só tende a aumentar, assim
como a tecnologia presente nos
veículos. A indústria precisa trazer
esse conhecimento para a ponta
e promover a capacitação desses
profissionais que precisam de
constante atualização para poder
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acompanhar e atender às expectativas de um perfil de cliente cada vez
mais exigente e bem informado.
Ao mesmo tempo, se procurarmos
adotar a abordagem antiga de
treinamentos presenciais, a conta
não fecha. Temos que combinar esforços, acompanhando a realidade
da crescente adoção da tecnologia
pelos instaladores. Os desafios são
a complexidade de itens e os custos de produção.As iniciativas de
instituições do setor visam levantar
a bandeira das certificações, criação de cursos profissionalizantes
que tem como objetivo compensar
as falhas na formação educacional
e minimizar a carência de profissionais de autopeças.
RMA – A Dana é uma empresa
que se dedica fortemente às
redes sociais e demais canais de
comunicação e interação com os
clientes. Qual a importância desse
tipo de canal para a companhia?
CD - As redes sociais se tornaram
uma ferramenta de comunicação
indispensável para qualquer empresa e isto envolve grandes vantagens e benefícios para todos. Da
mesma forma que as redes sociais
tornaram-se agora uma parte vital
do relacionamento com amigos,
familiares e estranhos, a mesma
coisa acontece com as empresas
com relação aos seus clientes.
A internet tem crescido exponencialmente na última década, ultrapassando meios tradicionais como
a imprensa, rádio e televisão, e
isso implica que a comunicação
da nossa empresa seguirá também
avançando nessa direção.
São canais de comunicação que
unem o grande alcance com a
medição dos resultados do investimento e por isso são uma excelente ferramenta para promover todos
os produtos da marca, capacitar
o aplicador com materiais infor-

mativos, divulgar o propósito e
a missão da empresa, cobertura
jornalística, tornando esse contato cada vez mais próximo. Além
disso, as pessoas ganharam mais
liberdade para emitir opiniões,
interagir e também influenciar milhares de outras pessoas. Por isso
a Dana trabalha para desenvolver
o melhor conteúdo para nossos
clientes nas redes sociais.
RMA – O senhor considera que
o setor de reposição ainda dedica poucos recursos e tempo
às mídias sociais na comunicação com seu público? Há uma
evolução nesse sentido?
CD - O setor está investindo cada
vez mais nas redes sociais, de
modo a fortalecer sua presença
nestes espaços e, consequentemente, estreitar a relação com
os consumidores. Estamos no
meio de uma revolução tecnológica e o segmento de reposição
precisa evoluir de acordo com
o mercado.Atualmente, mais de
1,5 bilhão de pessoas utilizam as
redes sociais em todo o mundo.
No Brasil, calcula-se que pouco
mais de 77 milhões de pessoas
acessem as redes sociais, o que
representa 97% do total de internautas no país.
Somos o quarto país com o maior
número de usuários de redes
deste tipo. Além disso o custo-benefício é extremamente atraente permitindo que as pequenas
e médias empresas atinjam um
grande público com investimento
relativamente baixo.
Entretanto, os negócios e o
trabalho são feitos por pessoas.
Acreditamos e investimos em
tecnologia. Mas sem esquecer
das pessoas, do toque humano, o
qual, acredito, seja o nosso grande diferencial: nosso time, nossas
pessoas, nossos clientes.
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Otimismo justificado?
Governo defende medidas econômicas e sugere
melhoria do país, mas é preciso cautela

Q

uem acompanha o noticiário econômico brasileiro tem notado a “venda” de uma imagem
de constante melhora da situação econômica
do país. Algo natural, afinal todo e qualquer governo
busca destacar os pontos de avanços financeiros, minimizando qualquer desajuste em suas contas.
O principal expoente desse cenário de otimismo
governamental é o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, que tem promovido esforços para implementar medidas que façam a economia brasileira não
apenas parar de recuar como também avançar gradativamente com o tempo. Alguns números divulgados
oficialmente têm, de fato, contribuído para a formação
dessa visão de melhora gradativa da economia e da
situação brasileira, de forma geral.
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Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), divulgados neste mês de maio, apontaram
que a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), fechou abril com variação de
0,14%. Isso significa que o índice passou a acumular nos
quatro primeiros meses de 2017 alta de 1,1%. No mesmo
período de 2016, o número era de 3,25%.
Com isso, a inflação dos últimos doze meses ficou em
4,08%. Trata-se da menor taxa em doze meses desde julho
de 2007, o que corrobora a imagem de que o Brasil, aos
poucos, vai se recuperando do furacão que atingiu tanto
a economia quanto a política do país nos últimos anos.
Meirelles, obviamente, comemorou a informação. “É
uma notícia positiva, a inflação está reagindo ao ajuste
fiscal, taxa de juros estrutural caindo. O que leva tam-
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bém a uma queda da inflação à medida que a economia
demanda menos taxa de juros de equilíbrio”, afirmou o
ministro, após participar de um congresso promovido
por uma associação financeira.
“Em uma situação de incerteza, os formadores de preço
tendem a aumentar os preços, mesmo que a demanda
esteja baixa, para poder se defender. No momento [em]
que existe um ajuste fiscal, [em] que a política monetária
do Banco Central é bem-sucedida e firme, nós temos
uma queda das expectativas de inflação, os tomadores de preços tendem a aumentar menos os preços. A
inflação cai, refletindo a situação do país”, completou.
Apesar do otimismo demonstrado de forma oficial pelo
governo, através de Meirelles, existe o questionamento também ligado à questão do desemprego. Afinal,
por mais que a situação até aparente relativa melhora,
o número de desempregados segue aumentando no
país. Os últimos dados divulgados também pelos IBGE
mostram que o Brasil fechou o mês de março com 14,2
milhões de desempregados, ou seja, 13,7% da massa
de trabalho frente aos 10,9% registrados no mesmo período de 2016. Questionado sobre a situação, Meirelles
afirmou que a expectativa é que o desemprego comece
a cair a partir do segundo semestre.
“O desemprego reage com uma certa defasagem em
relação à atividade econômica”, disse o ministro, que
voltou a defender a aprovação das reformas em tramitação no Congresso Nacional, especialmente a da
Previdência, para que a economia do Brasil volte a
apresentar sinais positivos.
“Nossa expectativa é que as reformas sejam aprovadas
no primeiro semestre. Se, porventura, alguma votação
importante for deixada para agosto, não é o ideal, mas em
uma reforma de longo prazo, não é isso que vai influenciar
o sucesso da reforma. Agora, esses dois meses podem
ser muito importantes para a expectativa e o crescimento
econômico deste ano e do próximo”, avaliou.
Ainda sobre o desemprego, o ministro afirmou, em outra ocasião, que o país segue pagando a conta dessa
forte recessão econômica enfrentada nos últimos anos.
“Os investimentos caíram e as empresas começaram a
demitir e as pessoas pararam de consumir com medo
de serem demitidas”, disse.
Um dos principais problemas da economia brasileira neste momento, no entanto, é que a população,
de uma forma geral, ainda teme pelo desemprego.
Consequentemente, o consumo das famílias é retraído, gerando uma bola de neve de “negativismo” em
todo o mercado. Afinal, quem irá se aventurar nas com-
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pras com a incerteza sobre estar ou não empregado no
próximo mês? Prova disso é que, apesar da percepção
positiva do governo, as vendas do comércio varejista
brasileiro registraram queda de 1,9% em março em relação a fevereiro (série livre de influências sazonais).
Com isso, os três primeiros meses deste ano foram
fechados com retração acumulada de 3% nas vendas,
frente ao mesmo período de 2016.
Os números do IBGE revelaram ainda que o comércio
varejista ampliado (incluindo o varejo e mais as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material
de construção) voltou a apresentar variação negativa
no volume de vendas entre março e fevereiro (-2%). O
índice vinha de quatro meses de resultados positivos.
Defesa mais enfática
Posteriormente, durante reunião ministerial de balanço
de um ano do governo de Michel Temer, Meirelles foi
mais enfático ao defender a ideia de que a recessão
econômica é parte do passado do país. “O Brasil vive
um momento e um governo de profunda transformação.
Encontramos um país que viveu a maior recessão da
história. A recessão que encontramos foi maior que a
depressão de 1930 e 1931”, disse.
Os dados utilizados pelo ministro para corroborar sua
linha de raciocínio dizem respeito a diversos setores
produtivos do país. O aumento do consumo em 20%,
da produção de aço, também em 20%, e da safra de
grãos (na ordem de 22%) em relação ao ano anterior
reforçam a expectativa do governo de que a situação
apresente melhora efetiva para a população já neste
segundo semestre.
“Tivemos como resultado dessa retomada, a confiança. Tivemos uma mudança gradual da perspectiva, e
os efeitos são, de fato, impressionantes. Se olharmos
para a medida de Risco Brasil, que representa o custo
de financiar o país, caiu de 500 pontos para um pouco
mais 200 pontos”, defendeu.
As declarações de Meirelles (representando o governo
federal), juntamente com os números apresentados por
diversas entidades, reforçam a ideia de que é preciso
calma para avaliar a situação brasileira neste momento.
Não é correto avaliar o cenário de forma completamente otimista, mas ao mesmo tempo é possível deixar o
“negativismo” de lado, com a impressão (fundamentada) de que o pior da crise já passou. O que todo
brasileiro espera agora é perceber as mudanças, de
fato, em suas próprias contas bancárias ao final do mês.
*Com informações da Agência Brasil

Carlos Júlio
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Equipes de trabalho: quem ajuda e quem atrapalha?

V

ocê provavelmente vai concordar comigo. Em qualquer
grupo, há sempre aquele que vive perguntando: “O que
você pode fazer por mim?” Porém, há sempre aquele outro
que, em palavras ou gestos, nos indaga: “O que posso fazer
por você?”
O primeiro é o “aproveitador” (ou tomador). O segundo é
o “doador” (ou colaborador). Logicamente, na vida real, não
existem muitos personagens planos, como nos romances e
nas novelas de TV.
O psicólogo organizacional Adam Grant entrevistou 30 mil
pessoas, de várias áreas de atividade, de diversas culturas
do mundo, e chegou à conclusão de que a maior parte das
pessoas oscila entre doar e tomar, num terceiro estilo denominado “adaptável”.
Em geral, essas pessoas agem da seguinte forma: “Faço
algo por você se você fizer algo por mim”.
O estudo revelou outros dados surpreendentes. Por
exemplo: muitos dos profissionais de pior desempenho
pertenciam à categoria dos doadores.
Eram engenheiros e médicos que estavam tão ocupados
fazendo favores para os outros que não tinham tempo e energia para concluir suas próprias tarefas.
Grant encontrou um vendedor muito boa praça, mas com
desempenho sofrível. Questionado a respeito, o indivíduo
respondeu: “Preocupo-me tanto com os meus clientes que
nunca lhes venderia produtos de má qualidade”.
Opa! Neste momento, você pode estar pensando que
ser “legal” é uma roubada, e que a boa jogada é apostar
mesmo no egoísmo e passar o rolo compressor sobre o
resto da turma.
Equívoco seu. Emergiu da pesquisa outro dado interessante. Os doadores frequentemente prejudicam a si mesmos,
mas tornam suas organizações melhores.
Mais prosperam as empresas que empregam pessoas
dispostas a ajudar, a dividir conhecimento e oferecer orientação aos colegas.
De acordo com a avaliação, companhias com muitos doadores tendem a satisfazer os clientes, reduzir custos e ter
lucros maiores.
E os aproveitadores? Bem, eles tendem a crescer rápido,
sim, mas a maioria não se mantém no topo. Caem logo. Os
adaptáveis, aqueles pragmáticos das trocas justas, logo os
identificam e julgam fundamental brecá-los e puni-los.
Pelo que leu até agora, você possivelmente será levado
a acreditar que os adaptáveis são os melhores, os que efetivamente fazem a diferença…
Então, prepare-se para mais uma grande surpresa: os
melhores desempenhos nas empresas TAMBÉM são dos
doadores. Ora, mas como isso é possível?
Eles estão nos dois extremos. Eles compõem a maioria
dos que trazem a menor receita. No entanto, são igualmente

maioria no grupo dos que geram a maior receita. Os altruístas
têm supremacia entre os piores e também entre os melhores.
Qual é, então, a chave para aproveitar essas pessoas
especiais? Primeiramente, convém realizar uma gestão
que as proteja da generosidade excessiva, a fim de que
não se esgotem.
Outro detalhe: os dados mostram que entre 75% e 90%
de todas as ações duradouras resultam de uma solicitação.
Muitos profissionais, no entanto, se recusam a reivindicar
auxílio, temerosos de serem rotulados como incompetentes.
Quando isso ocorre, muitos doadores loucos para contribuir acabam terrivelmente frustrados. Consideram-se pouco
úteis e desprezados pelo grupo.
Outra conclusão interessante do estudo de Grant:
não basta empregar, proteger e incentivar os doadores;
é preciso também eliminar (ou quem sabe reeducar?) os
aproveitadores.
O impacto negativo do aproveitador na cultura organizacional pode ser até três vezes maior que o impacto
positivo gerado pelo doador. Um ovo podre, no prato, estraga todo o omelete. Um ovo bom, contudo, não é capaz
de salvar a receita.
Um dos grandes problemas das empresas é justamente a
dificuldade em identificar doadores e aproveitadores.
Há doadores discordantes em nossos departamentos.
São rigorosos, talvez impacientes e até rudes no relacionamento, mas contemplam no coração os interesses coletivos.
Um engenheiro ouvido por Grant disse que o doador
discordante é “alguém com uma interface ruim, mas com um
ótimo sistema operacional”. Doadores discordantes são muito depreciados nas empresas.
Simultaneamente, convivemos com o aproveitador concordante. É um sujeito aparentemente bacana, que tende
sempre a elogiar suas ideias (mesmo as ruins), mas que, segundo o pesquisador, pode apunhalá-lo pelas costas.
O resumo da ópera é este: muitos aproveitadores geram
pesados prejuízos às organizações até serem desmascarados;
muitos doadores são subestimados ou estigmatizados e, por
vezes, fracassam ao permitir que suguem suas energias.
Empresas funcionam muito bem no plano da competição,
principalmente externa. Segundo Grant, entretanto, no plano
interno conta mais a contribuição. Nesse caso, o melhor caminho para o sucesso é ajudar os colegas a obterem sucesso.
E você, profissional, qual é o seu perfil? Na sua equipe de trabalho, quem são os doadores, os adaptáveis e os
aproveitadores?
E você, gestor: está sabendo valorizar os doadores do
seu time? E o que tem feito a respeito dos aproveitadores?
Leve a sério estas questões.
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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Atualizar ou não?

Reforma trabalhista gera debate sobre prejuízos enfrentados
por empresas com milhares de ações judiciais

D

iante de um debate que se
resume atualmente em ser
ou não “de direita” ou “de
esquerda”, a sociedade brasileira tem se deparado com um tema
sensível a empregados e também
aos empregadores: a modernização
das leis trabalhistas. O assunto é espinhoso porque mexe diretamente com a relação entre sindicatos
trabalhistas, empresas e o próprio
Estado, que tenta de alguma forma
mediar as disputas, ainda que seja
por meio do Poder Judiciário.
O Brasil discute atualmente uma
reforma da CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) – legislação trabalhista brasileira que já conta com
mais de 70 anos – que é encarada
resumidamente de duas formas distintas: enquanto os sindicatos trabalhistas a entendem como uma verdadeira derrota dos trabalhadores
por supostamente extinguir direitos
necessários, as principais entidades
da indústria a avaliam como extremamente necessária para apenas
atualizar conceitos, leis e princípios
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que já não fazem mais sentido no
século XXI.
O Brasil é atualmente definido
como o país com o maior número
de reclamações na Justiça trabalhista. Somente em 2016, a Justiça
do Trabalho no Brasil recebeu
mais de 3 milhões de novas ações,
como se já não bastasse a quantidade absurda que atualmente
praticamente paralisa a atuação
deste “braço” do Judiciário.
Em tal cenário, agravado pela crise econômica que atingiu o Brasil nos
últimos anos, os empresários têm se
mostrado cada vez mais em dúvidas
em relação a como evitar ações trabalhistas, cujas condenações em casos considerados “simples” podem
ultrapassar as centenas de milhares
de reais por funcionário demandante. Afinal, quais são os principais cuidados que os empregadores devem
adotar atualmente? E quais são as
principais propostas da reforma trabalhista discutida no Brasil? Quais
seriam os impactos para empresas
e funcionários caso esta seja aprovada? Com esta reportagem especial,

a revista Mercado Automotivo busca
esclarecer ou ao menos discorrer sobre essas principais questões.
Leis defasadas
Uma das principais reclamações
de empresários brasileiros aponta
que a CLT traz em seu texto diversos
artigos e princípios completamente
desatualizados. Além disso, o texto
legal não acompanharia as numerosas mudanças econômicas, sociais e
políticas que atingiram o Brasil nas
últimas décadas.
De fato, a CLT foi aprovada e
instituída em 1943, no governo de
Getúlio Vargas, num momento completamente distinto do país, não
bastassem as quase oito décadas
que separam o momento da discussão atual. O texto da CLT, por motivos
óbvios, não abordou temas como telefone celular, internet, e-mail, equiparação de trabalho entre homens e
mulheres, entre outros pontos.
Com isso, nos últimos anos, a
Justiça Trabalhista se viu diante de
uma série de ações para as quais não
tinham leis que pudessem determi-
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nar o caminho das decisões. Entre
elas, por exemplo, há a demanda
do funcionário que pede indenização pelas horas trabalhadas fora da
empresa ao responder e-mails e
mensagens de celular; a demanda
de funcionários que buscam uma
relação mais flexível entre patrão e
empregado em temas como férias,
horário de almoço, horas extras, entre outros pontos. Não é fácil, diante
de problemas desse tipo, estabelecer decisões judiciais que não prejudiquem sensivelmente as empresas.
Afinal, não há legislação que
verse especificamente sobre isso. A
Justiça brasileira precisa se basear
em decisões vinculantes, que muitas
vezes simplesmente dão razão às demandas trabalhistas como forma de
tentar “compensar” e natural distância de forças entre os dois lados da
balança (empregado e empregador).
Existe ainda a reclamação, por
parte de empresários e de membros
do próprio Judiciário, da proposição
de ações trabalhistas “por atacado”.
Em reportagem de dezembro de
2016, o jornal O Estado de S. Paulo

chamou a atenção para a atuação de
alguns escritórios de advocacia, que
estariam promovendo forte assédio
para que os trabalhadores recorressem à Justiça, de modo a demandar
pontos polêmicos de suas rotinas de
trabalho. As causas são praticamente
“ganhas” e costumam render milhares de reais de indenização para as
companhias, que dificilmente conseguem reverter as decisões.
De acordo com o diário, a
Volkswagen, por exemplo, tem cerca de 30 mil processos na Justiça
trabalhista. A empresa, entretanto,
emprega atualmente 18 mil funcionários. Já os cinco maiores bancos do
país respondem a mais de 130 mil
processos. Os números impressionam e revelam as dificuldades que
as empresas enfrentam atualmente
quando são acionadas na Justiça. A
situação ajuda consideravelmente a
travar a economia do país já que, ao
dedicar boa parte de suas receitas
para se defender e pagar as indenizações, as empresas deixam de investir e gerar empregos.

Os próprios trabalhadores reclamam da rigidez que muitas vezes impedem o diálogo com os empregadores. Se as empresas cumprirem as
leis trabalhistas de maneira estrita e
de forma rígida, diversos pedidos de
trabalhadores devem ser negados no
cotidiano de trabalho. A empresa,
por exemplo, não precisa concordar
com o período das férias solicitado
pelo funcionário. As faltas durante o
ano podem reduzir sensivelmente o
período de 30 dias de férias. O funcionário pode vender, no máximo,
um terço de suas férias. A divisão
das férias é outro ponto que depende estritamente de negociação entre
empresa e funcionário. Tal divisão,
no entanto, não pode ser maior do
que dois períodos.
Quem atua em grandes empresas
certamente já se deparou com casos
que não respeitaram as definições
legais expostas anteriormente. Nada
errado, certo? Afinal, foram situações negociadas com as empresas,
nas quais cada área resolveu ou não
conceder o benefício, mesmo que informalmente. Errado! São situações
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como estas, quando as empresas
não seguem o que está na lei, que
podem gerar ações trabalhistas e
indenizações milionárias contra as
companhias. As situações apenas reforçam a necessidade de se atualizar
as leis trabalhistas.
O que mudaria com a reforma?
A reforma trabalhista debatida
no Congresso, que tem gerado polêmicas e discussões entre diversos
setores da sociedade, pode alterar
significativamente uma série de importantes pontos da CLT. Para entrar em vigor, o projeto de lei ainda
precisa passar pela aprovação do
Congresso Nacional, o que deve resultar em uma série de debates até
que ocorra a definição.
O governo listou 12 itens que poderão ser negociados entre empregado e empregador, caso a reforma
seja aprovada. Um dos pontos em
discussão diz respeito ao que pode
ser definido como jornada de trabalho do funcionário. Se aprovada,
a reforma prevê que o tempo gasto
até o trabalho, nos cenários em que a
empresa fornece o transporte aos colaboradores, deixará de ser contabilizado como parte da jornada. Dessa
forma, segundo os defensores da
reforma, as empresas irão se sentir
mais dispostas a oferecer transporte
aos funcionários. Já os sindicatos alegam que a mudança apenas aumentará a jornada de trabalho.
A reforma também pode regulamentar o tipo de jornada já adotada
na área de saúde, na qual o profissional tem 12 horas de trabalho por
36 horas de descanso. Além disso,
a jornada parcial, que hoje é limitada a 25 horas por semana, seria
ampliada para 30 horas ou para 26
horas com 6 horas extras.
Por falar em horas extras, com a
reforma trabalhista o banco de horas poderia ser negociado de forma
individual, fora do acordo coletivo,
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que hoje rege cada categoria. O
chamado “teletrabalho”, também
conhecido como Home Office, passaria a ser regulamentado, o que
poderia incentivar as empresas a
serem mais flexíveis em relação aos
cenários nos quais os funcionários
podem cumprir parte da jornada em
suas casas. O trabalhador teria ainda a possibilidade de dividir suas
férias em até três vezes, mas estas
não poderiam começar a dois dias
de feriados e fins de semana.
Outra importante mudança prevista na reforma trabalhista é a criação de um novo tipo de demissão.
Por meio desta hipótese, empregado
e empregador poderiam rescindir o
contrato de trabalho em comum
acordo. Com isso, o trabalhador teria direito a 50% da multa e do aviso
prévio e a 80% do FGTS. Seria uma
espécie de meio termo para aquelas situações em que o funcionário
quer ser demitido, mas não gostaria
de abrir mão da multa e do que tem
direito a receber pelo FGTS.
Um dos pontos mais polêmicos
elencados pelo governo diz respeito
à representação sindical. O imposto
sindical deixaria de ser obrigatório,
passando a ser descontado no salário apenas de quem o autorizar. Os
sindicatos naturalmente alegam que
a mudança enfraqueceria sensivelmente as entidades que representam os trabalhadores, enquanto os
defensores da reforma entendem
que a mudança “forçaria” os sindicatos a conquistar os trabalhadores
de sua categoria, oferecendo benefícios e serviços úteis.
Quanto à terceirização, que
também tem gerado uma série de
discussões entre defensores e críticos da reforma, a mudança atuaria
na regulamentação deste tipo de
trabalho. Dessa forma, as empresas seriam obrigadas a oferecer
aos terceirizados os mesmo benefícios oferecidos a quem foi dire-

tamente contratado (alimentação,
transporte e convênio médico). As
empresas, no entanto, não poderiam recontratar como terceirizado
o funcionário demitido nos 18 meses seguintes ao desligamento.
Apesar da amplitude da reforma, alguns direitos expressos na
legislação trabalhista não poderão
ser negociados, mesmo com a aprovação da reforma. Conforme expôs
o jornal O Globo, em reportagem
publicada recentemente. São direitos não negociáveis: FGTS, 13º
salário, seguro-desemprego e salário-família, remuneração da hora de
50% acima da hora normal, licença-maternidade de 120 dias, aviso
prévio proporcional ao tempo de
serviço e normas relativas à segurança e saúde do trabalhador.
Independentemente do que venha a ser definido pelo Congresso
Nacional nos próximos meses (ou,
quem sabe, nos próximos anos), as
empresas devem atentar--se cada
vez mais às normas trabalhistas,
tenham elas o tamanho que tiverem. Evitar que as ações trabalhistas contra a empresa sejam sequer
propostas é a única forma sensata
de se evitar custos advocatícios e de
potenciais indenizações ou acordos
com os demandantes.
É preciso ter em consideração
que o montante despendido por
essas empresas graças às reclamações trabalhistas podem constituir
verdadeiro entrave para evolução
das companhias ao longo dos anos.
Se você não quer ver sua empresa no
banco dos réus da Justiça Trabalhista
e sequer quer gastar com indenizações/acordos a verba que poderia
ser usada no crescimento da companhia, atente-se à CLT. Inclusive porque, pelo o que se vê no Congresso
Nacional, a definição sobre a aprovação ou não da atualização da CLT
deverá levar ainda um bom tempo.

Em Destaque

Crescimento global
Sabó completa 75 anos com forte atuação no exterior e
consolidação da marca no Brasil

Não é fácil para uma empresa chegar aos 75 anos de idade.
Principalmente se esta empresa
for 100% brasileira e tiver a intenção de competir globalmente em
diversos mercados desafiadores
e complexos. É justamente por
conta de todas estas dificuldades
que a Sabó faz questão de destacar seu aniversário de 75 anos
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e aposta em diversas novidades
para reforçar a marca junto ao
mercado automotivo.
Nas últimas décadas, a companhia se tornou uma das principais referências no mercado de
autopeças e atualmente fabrica
juntas, retentores e sistemas de
vedações para o mercado de reposição e original. São duas as uni-

dades no Brasil atualmente, uma
em Mogi Mirim, interior de São
Paulo, e outra na própria capital
do Estado. São aproximadamente
1.500 funcionários colaborando
para o desenvolvimento da marca.
E é justamente para estes funcionários que a Sabó prepara uma
iniciativa que destoa (de forma
positiva) daquelas geralmente
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adotadas pelas empresas que
fazem aniversário. Geralmente,
as companhias buscam valorizar
sua história com o foco no público
externo e acabam se esquecendo
dos próprios funcionários, que
tanto colaboraram para que a empresa chegasse a este momento.
Pensando nisso, a Sabó promoverá uma exposição exclusiva para
seus funcionários. A empresa está
buscando com ex-colaboradores
itens, relíquias e memórias que ajudem a contar os 75 anos da marca.
São diversos brindes, camisetas,
prêmios recebidos e tudo ficará
exposto nas fábricas da Sabó.
A iniciativa é elogiável porque destaca ao colaborador sua
real participação nesta longeva
história da empresa. Dessa forma,
os funcionários sentem-se parte
da companhia e conseguem, eles
mesmos, recuperar suas trajetórias enquanto profissionais e
seres humanos.
Além disso, a Sabó desenvolveu um selo comemorativo que
será utilizado em todas as publicações da empresa neste ano. A
imagem traz as cores da bandeira
brasileira e ajuda a reforçar a
identidade nacional da marca. O
logotipo da companhia também
foi re-estilizado e ganhou formas
mais arredondadas. Tornou-se
mais “clean”, moderno e fácil de
ser identificado.
“Todo o material e identificação da empresa precisam evoluir
conforme o tempo passa, mas
sem nunca perder sua essência e
personalidade”, comenta Daniella
Carrer, do Departamento de
Marketing da empresa. “A marca
em si é muito forte e reconhecida
mundialmente. Estamos restaurando memórias e remontando

histórias para documentar esses
momentos tão importantes visando
que não se percam e que as próximas gerações tenham acesso a este
conteúdo.”, completa Daniella.
Trajetória internacional
Ao longo desses 75 anos, a
Sabó sempre voltou seus olhos
para chegar também ao mercado de outros países e, ainda na
década de 1970, a companhia
iniciou suas exportações para a
Alemanha e durante 20 anos vendeu tecnologia para uma renomada empresa de “anéis-o” do país.
“Essa negociação consistiu na
venda de tecnologia de produto,
processos e inclusive equipamentos de injeção de borracha. A
Sabó tinha na época sua empresa
de produção de equipamentos
dedicados à injeção de elastômeros, sendo mundialmente pioneira nesse segmento”, aponta a
companhia, em material divulgado para promover seu aniversário.
Posteriormente, em 1992, a
Sabó aproveitou o momento em
que se encontrava a América do
Sul, ainda que o Brasil atravessasse períodos conturbados em sua
economia e sua política. Por meio
da abertura de mercados proporcionada pelo Mercosul, a empresa
adquiriu duas concorrentes na
Argentina. No ano seguinte, suas
pretensões voltaram-se novamente à Europa, onde comprou
a KACO, centenária e tradicional
companhia alemã, segunda maior
fabricante de vedações no país
com três plantas locais e mais
uma na Áustria.
No mercado dos Estados
Unidos, a Sabó dedicou sua força
também em 1993, quando instalou, em Michigan, seu primeiro

escritório técnico-comercial no
país. Anos depois, em 2007, a
companhia veio a inaugurar sua
fábrica em Lincolnton, na Carolina
do Norte, fortalecendo sua presença no importante mercado
norte-americano.
Já em 2009, atenta ao crescimento e ao protagonismo adquirido
pela China no cenário internacional, a Sabó inaugurou sua primeira
fábrica no país asiático, em Wuxi.
“A empresa, oferecendo tecnologia
inexistente naquele mercado, cresceu exponencialmente, produzindo
retentores, sistemas de vedação e
Bonded Piston Seals, fornecendo
seus produtos para as montadoras locais e seus clientes globais
instalados naquele país”, destaca a
companhia.
Os objetivos para os próximos
anos estão diretamente atrelados à nova situação da Sabó. Isso
porque, em 2014, para consolidar
seus negócios na Europa, Ásia e
América do Norte, o Grupo Sabó
criou o Grupo Kaco para atuar
nestes mercados. Ainda em 2014,
o Grupo Zhongding associa-se ao
Grupo Kaco através da aquisição
de 80% deste.
A partir desta associação sino-brasileira, a companhia informa
que a Sabó tem atualmente, entre
suas principais metas, uma grande expansão nos mercados chinês
e norte-americano, iniciando
com a abertura de uma segunda
planta na China, em Anhui, em
2015 e a duplicação da fábrica da
Carolina do Norte. É dessa forma
que a Sabó segue construindo sua
história lobal, fortalecendo sua
trajetória nos mais diversos mercados, e rumo ao seu centenário
de atuação no Brasil.
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Cultura

Priorizar é preciso
Em novo livro, especialista traz 21 estratégias para superar
a preguiça e aumentar a produtividade
Em tempos onde cada vez mais temos de lidar
com dezenas de tarefas ao mesmo tempo, além de
cumprir uma série de papéis relacionados ao trabalho, à família e aos amigos, torna-se quase impossível estabelecer um planejamento a respeito
das próximas ações. Mais do que isso: por vezes,
até mesmo a ideia de tomar o próximo passo já nos
paralisa e nos impede de efetuar aquilo que temos
urgência em resolver.
Uma obra que chega às livrarias neste mês de
maio pretende ajudar os leitores a justamente darem
esse próximo passo. E o próximo. E o próximo. E
assim por diante, sem deixar-se paralisar novamente. Em seu livro Comece pelo mais Difícil (Editora
Sextante, R$ 30, 112 páginas), o palestrante e consul-
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tor Brian Tracy traz uma série de iniciativas e estratégias que prometem ajudá-lo a superar essa paralisia
que, muitas vezes, traz graves prejuízos diários tanto
na vida profissional quanto na pessoal.
Tracy é palestrante na área de aprimoramento
pessoal e profissional, mas também já atuou como
consultor e deu aulas de vendas, marketing, negociação e motivação para centenas de milhares de
profissionais. Autor de mais de 20 livros, o especialista reconhece que uma das maiores reclamações
das pessoas atualmente é que falta tempo para fazer
tudo o que precisam.
“Você nunca tem tempo para fazer tudo que precisa. Está sempre assoberbado de trabalho, projetos
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e responsabilidades pessoais – isso sem contar as
pilhas de livros e revistas que pretende começar a ler
assim que estiver com tudo em dia. Mas a verdade é
que você nunca ficará com tudo em dia. Nunca conseguirá deixar todas as coisas em ordem a ponto de
ter tempo para ler os e-mails, as revistas e os livros, e
ainda iniciar as atividades de lazer que sonha incluir
na sua rotina”, explica.
Uma das primeiras estratégias de Tracy é desmistificar a ideia de que basta aplicar determinadas técnicas de gerenciamento de tempo para que a produtividade surja como num passe de mágica. Para ele, não
importa quantas técnicas de produtividade pessoal
você domina ou até mesmo quanto tempo livre você
tenha: sempre haverá mais tarefas a cumprir do que
você é capaz de realizar no tempo disponível.
“Você só conseguirá assumir o controle de seu
tempo e de sua vida se mudar a maneira de pensar,
trabalhar e lidar com o fluxo infindável de responsabilidades que surge diariamente. Só conseguirá
assumir o controle de suas atividades se parar de
fazer determinadas tarefas e começar a investir mais
tempo naquelas poucas que de fato vão fazer a diferença em sua vida”, completa.

seu livro, pelo contrário, Tracy busca utilizar uma
linguagem que pode ser facilmente compreendida
por um público muito variado: desde executivos de
alto escalão até pessoas que simplesmente desejam
se organizar melhor em busca de qualidade de vida.
“Ao longo da carreira, descobri e redescobri
diversas vezes uma verdade simples: a chave para
o sucesso, a realização, o respeito, o prestígio
e a felicidade estão na capacidade de se concentrar em sua tarefa mais importante e realizá-la de forma satisfatória do começo ao fim. Essa
explicação básica é essencial para o livro. Quero
lhe mostrar como ser promovido rapidamente e,
ao mesmo tempo, enriquecer sua vida. Para isso,
listo e explico os 21 princípios fundamentais para
a eficiência pessoal que observei ao longo dos
anos”, explica o autor, no livro.
As estratégias anunciadas pelo autor podem
ser aplicadas de forma isolada, o que permite uma
leitura mais livre daqueles capítulos que mais lhe
interessar. O autor, no entanto, garante: tratam-se
de métodos, técnicas e estratégias comprovadas,
que surtem efeitos imediatos.

Para isso, o autor aborda uma série de estratégias
de fácil entendimento e aplicação para explicar que
pequenas mudanças no dia a dia já são responsáveis
por grandes benefícios em nossa produtividade e
gestão de tempo. “Estudei gerenciamento do tempo
durante mais de 40 anos. Mergulhei nos trabalhos de
Peter Drucker, Alec Mackenzie, Alan Lakein, Stephen
Covey e muitos outros. Li centenas de livros e milhares de artigos sobre eficácia individual. Toda vez que
encontrava uma boa ideia, eu a colocava em prática
no trabalho e na vida pessoal. Se funcionasse, eu a
incorporava em minhas palestras e meus seminários,
passando a ensiná-la. Comece pelo mais difícil é o
resultado das minhas leituras e práticas mais bem-sucedidas”, explica.

“Para evitar me prolongar demais, não me aprofundarei [no livro] nas diversas explicações emocionais e psicológicas sobre a procrastinação ou o mau
gerenciamento do tempo. As teorias e pesquisas
atuais não trazem grandes novidades sobre o tema.
Você aprenderá ações específicas que podem ser
empregadas para gerar resultados melhores e imediatos no trabalho, além de fazer de você uma pessoa mais feliz. O objetivo de todas as ideias do livro
é aumentar sua produtividade e seu desempenho e
torná-lo mais valioso em sua área de atuação, mas
muitas dessas ideias servem também para sua vida
pessoal”, explica.

O livro é curto e traz capítulos igualmente pequenos para cada estratégia adotada pelo especialista.
Dessa forma, Tracy evita a armadilha de vaguear indefinidamente por um mesmo tema – que geralmente
ocorre com autores que escrevem sobre produtividade e gestão de tempo –, o que torna a leitura pesada
e enfadonha para praticamente qualquer leitor. Em

Ao final da leitura, você percebe que Tracy acerta justamente diante do público que busca atingir:
aqueles que dizem não ter tempo para praticamente
nada. O resultado é uma obra que pode ser lida rapidamente e que, certamente, trará mudanças sutis
e importantes em seu cotidiano, gerando benefícios
no trabalho e em sua vida pessoal.
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BUSINESS MEETING

Marcelo Moscardi

Andap e Sicap promovem 1º Business
Meeting durante a Automec

A Andap (Associação Nacional dos Distribuidores
de Autopeças) e o Sicap (Sindicato do Comércio
Atacadista Importador, Exportador e Distribuidor de
Peças, Rolamentos, Acessórios e Componentes para
Indústria e para Veículos no Estado de São Paulo)
promoveram durante esta última edição da Automec
o 1º Business Meeting.
O encontro contou com palestra do renomado jornalista Carlos Alberto Sardenberg, âncora do programa CBN Brasil e um dos maiores comentaristas econômicos do Jornal O Globo e da Globonews. Sardenberg
traçou uma importante análise a respeito da situação
econômica e política do país e apontou as perspectivas brasileiras para os próximos anos.
O jornalista foi categórico ao afirmar que o cenário econômico brasileiro tem apresentado melhoras
especialmente graças aos ajustes feitos nas contas
públicas. “O primeiro trimestre de 2017 foi melhor que
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o previsto para o setor. Teve crescimento da produção de veículos e aumento da confiança na indústria”,
analisou na palestra.
Quem esteve na plateia do evento, organizado
pelo Grupo Photon e promovido por Andap e Sicap,
deixou o local com uma visão otimista do Brasil. Para
o comentarista, inclusive, é possível dizer que o período de recessão no país já ficou para trás. “Há uma
efetiva melhora na economia e podemos dizer que a
recessão acabou. O último biênio foi bastante difícil,
pois tivemos inflação e juros altos. Há confiança na
economia. É um país com grandes oportunidades,
têm estradas, aeroportos e privatizações para serem
feitas”, completou.
Sardenberg também defendeu a aprovação das
reformas trabalhista e previdenciária como forma de
o Brasil decolar nas próximas décadas. Para ele, não
há dúvidas a respeito da necessidade das reformas,

já que um dos principais problemas brasileiros neste momento
são mesmo as contas públicas.
Necessário levar em consideração
que o déficit primário do governo
federal em 2016 foi de R$ 154 bilhões e o da previdência social, de
R$ 149 bilhões.
Presidente interino da Andap,
Rodrigo Carneiro afirmou, durante
o evento, que o setor de reposição
automotiva foi afetado pela instabilidade da economia,
o que dificultou as relações B2B
e também a manutenção preventiva. “Mas tivemos um crescimento
devido ao aumento da frota. As expectativas para os próximos anos
são bastante positivas”, disse.
O 1º Business Meeting foi realizado no segundo dia da 13ª
da Automec, que aconteceu de
25 a 29 de abril, no pavilhão da
São Paulo Expo Exhibition &
Convention Center. A feira recebeu mais de 74 mil visitantes, superou a expectativa da organização e foi definida como “histórica”
por quem participou de suas atividades, inclusive o evento promovido por Andap e Sicap.
“Andap e Sicap agradecem a
participação de todos os convidados, que abrilhantaram o evento e
tiveram a oportunidade de prestigiar um importante encontro em
meio a uma das principais feiras
automotivas do país. Agradecem
também aos patrocinadores,
que contribuíram para que o 1º
Business Meeting ocorresse de
forma gratificante. Por fim, convidam a todos que não puderam
comparecer ao encontro, certos
de que serão presença certa em
nova edição do Business Meeting”,
apontaram as entidades.

Marcelo Moscardi
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Marcelo Moscardi

Encontro Nexus

Nexus promove encontro na
Automec e expõe benefícios
gerados aos membros e às fábricas
Foi realizado no último dia 26
de abril, em São Paulo, o Encontro
Nexus, promovido pela Nexus
Automotive International SA em
meio à 13ª Edição da Automec –
Feira Internacional de Autopeças,
Equipamentos e Serviços. Na
ocasião, a Nexus teve a oportunidade de expor seus objetivos e
benefícios oferecidos ao setor au-
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tomotivo brasileiro a uma plateia
de mais de 100 pessoas, formada
por fabricantes e distribuidores de
autopeças da América Latina, entre estes os já membros da Nexus
Brasil. Atualmente, o Grupo Nexus
Internacional conta com 115 membros em todo o mundo, sendo 21
na América Latina e 11 no Brasil.

“Nós tivemos a oportunidade
de reunir aproximadamente 120
pessoas, envolvendo distribuidores e fabricantes nacionais e internacionais. Pudemos esclarecer
quem é a Nexus, qual é o valor
agregado que trazemos ao mercado
de aftermarket e também declaramos quais serão nossos próximos
passos. Além disso, tivemos a opor-

Marcelo Moscardi
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tunidade de visitar os estandes de
alguns fabricantes locais e globais,
o que nos permitiu, em conjunto
com essas marcas, definir ações
que serão tomadas nos próximos
meses para a melhora dos negócios, tanto das fábricas quanto dos
membros da Nexus Brasil”, afirma
George Garcia, diretor de Negócios
da Nexus na América Latina.
Também fizeram parte do
evento, representando a Nexus
Internacional, o CEO Gael Escribe
e o CFO do grupo, Thierry Mugnier.
Segundo George Garcia, a Nexus
busca valorizar a ideia de que o
melhor produto, através dos melhores distribuidores, possa chegar
às melhores oficinas mecânicas.
Para ele, após a apresentação na

Automec, todos esses conceitos
ficaram muito mais claros.
Realizada no São Paulo Expo
Exhibition & Convention Center,
a Automec voltou a reunir expositores de peças e equipamentos
leves, pesados e comerciais, o que
não acontecia desde a edição de
2007. Para George Garcia, foi uma
oportunidade de expor a todos os
elos da cadeia automotiva o valor
que a Nexus Brasil pode agregar ao
aftermarket latino americano.
“A Nexus dá a possibilidade de
que melhores negócios sejam realizados, através de maiores volumes
para as fábricas, melhores condições para os distribuidores e com
uma informação mais precisa para
os reparadores, passando também

por uma disponibilidade ajustada
aos lojistas”, avalia.
“Uma das grandes vantagens
do Grupo Nexus é ser global.
Existe uma comunidade operando uma rica troca de informações diariamente. Através de
uma ferramenta chamada Nexus
Connecting, cada membro da
Nexus tem acesso a informações
sobre mercados que até então
não conheciam tão bem e assim
podem acelerar seu processo de
tomada de decisão. Nós viabilizamos para que fábricas e distribuidores possam pensar de forma
global e agir de forma local. Isso
dá muita agilidade e impacta positivamente a rentabilidade das
empresas”, concluiu o executivo.
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AUTOMEC

Sucesso em todas as frentes

Assessoria Automec

Em sua 13ª edição, Automec destaca-se por organização, público,
expositores e eventos realizados na feira

Expositores e entidades do setor automotivo definiram como uma “edição histórica” a 13ª
Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e
Serviços (Automec), realizada de 25 a 29 de abril, no
pavilhão da São Paulo Expo Exhibition & Convention
Center, em São Paulo (SP).
A expectativa da Reed Exhibitions Alcantara
Machado, organizadora da Feira, era de um público
de 70 mil pessoas, mas o número foi superado. No
total, 74.252 pessoas visitaram o evento e lotaram os
corredores e os estandes de exposição com um clima
de otimismo em relação ao futuro não só do Brasil,
mas também do setor automotivo. “Os números desta
edição são superlativos e fazem da Automec a mais
importante feira de negócios da América Latina”, avalia Paulo Octavio Pereira de Almeida, vice-presidente
da Reed Exhibitions.
Foram mais de 1.500 marcas em exposição, que receberam compradores não só do Brasil, mas de outros
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60 países. Apenas nos Encontros de Negócios, foram
realizadas mais de 130 reuniões com a participação de
60 expositores e 80 compradores. “Esse otimismo mencionado pelos expositores se explica por alguns fatores
da conjuntura do país, que, apesar de atravessar um
período de baixo desempenho econômico, têm tido
importante crescimento no segmento de reposição e
reparação automotiva. De um modo geral, as pessoas
não podem comprar um zero quilômetro, mas precisam cuidar da manutenção e do reparo do seu veículo
atual, e isso impulsiona as vendas no segmento”, avalia
Leandro Lara, diretor de Eventos da Reed Exhibitions
Alcantara Machado.
As entidades presentes no evento também destacaram a organização e a composição desta edição da
Automec. “A Automec quebrou paradigmas, oferecendo
maior suporte que permitiu gerar mais conteúdo, bem
como garantiu a presença de um número maior de varejistas com a realização das Caravanas de Compradores.

Assessoria Automec
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Com isso, acredito que crescemos a presença do varejista na Feira, chegando a 25% do total de visitantes”, avaliou o presidente do Sincopeças (Sindicato do
Comércio Varejista de Peças e Acessórios de Veículos),
Francisco De La Tôrre.

pação. Novamente, com a certeza de que a feira apenas
vem reforçando sua imagem como um dos principais
eventos de negócios do setor automotivo mundial.

Antônio Fiola, presidente do Sindirepa Nacional
(Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios do Estado de São Paulo) destacou ainda
a reunificação de leves e pesados na exposição. Para
ele, essa mudança “mostrou a pujança e a grandeza do
setor e da cidade de São Paulo que sediou este evento
de porte internacional, com uma programação intensa
de atividades”.

Presente na Automec 2017, o Sindirepa promoveu
palestra sobre dicas de cálculo da hora da mão de obra
na oficina automotiva. A palestra foi ministrada por
Pedro Luiz Scopino, vice-presidente do Sindirepa-SP.
“É preciso criar cultura nas oficinas de cobrança pela
hora trabalhada e para isto é preciso superar algumas
dificuldades do setor, como falta de mão de obra treinada e de profissionalização na empresa, administração de recursos humanos, retorno sobre investimento,
controle administrativo, financeiro e gerencial, questões ambientais e solidão empresarial”, destacou.

“A Automec retoma a posição como um evento de
expressão internacional e com a devida importância
em relação ao impacto econômico no mercado de reposição, sendo uma das melhores edições de todos
os tempos”, complementa o presidente interino da
Andap (Associação Nacional dos Distribuidores de
Autopeças), Rodrigo Carneiro.
Quanto aos números da Automec, destaca-se a presença de cerca de 9 mil visitantes estrangeiros vindos
dos países da América Latina, 1.500 a mais que na última edição. De todos os visitantes internacionais, cerca
de 20% vêm da Europa, Ásia, países Árabes e América
do Norte. Entre os expositores, a presença estrangeira
também foi significativa. Um dos países que ocuparam maior espaço foi a Argentina, que participou da
Feira com mais de 40 empresas do setor. O sucesso
da Automec 2017 ajudou a consolidar a realização da
próxima edição, a ser realizada de 23 a 27 de abril de
2019, uma vez que 80% dos contratos já foram fechados
e mais de 70% das empresas já confirmaram sua partici-

Eventos

O Sincopeças, por sua vez, promoveu o primeiro
Fórum Sincopeças 2017 – A tecnologia dirigindo o futuro do aftermarket. A entidade aproveitou para apresentar uma nova ferramenta útil ao setor. Trata-se do
Caruso, plataforma desenvolvida na Europa há oito
meses, que faz a informação que vem do aplicativo de
um veículo, ou seja, do dono de um carro, não parar
nos fabricantes e nas montadoras, mas, sim, chegar ao
segmento que pode responder à solicitação em tempo
real. Já a Andap promoveu um evento que trouxe rica
discussão a respeito da crise econômica enfrentada
pelo país, seus efeitos no setor e as expectativas do
país para os próximos anos. O 1º Business Meeting
da entidade contou com o jornalista Carlos Alberto
Sardenberg, conceituado comentarista econômico do
jornal O Globo e da Globo News.
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Autopromotec 2017

Uma janela para o futuro da reparação automotiva

E

ste ano, a Autopromotec apresenta, no Hall 30, a
“OFFICINA 4.0”! Uma jornada virtual que muda o
foco nos reparos de amanhã
A Autopromotec 2017, a 27ª Feira Bienal Internacional
de Equipamentos Automotivos e Produtos de PósVenda, que se realizará em Bolonha, de 24 a 28 de
maio, coloca o foco na oficina do futuro organizando um
evento diferente do panorama do mercado automotivo:
“OFFICINA (Workshop) 4.0: Prova de Conceito”.
Hospedada no Hall 30, a iniciativa consiste em uma
jornada virtual através da oficina de amanhã, permitindo
aos visitantes terem oportunidade de ver por si mesmos
o que o futuro reserva para o mundo dos reparos, quais
tecnologias estarão disponíveis e como o papel dos profissionais mudará em breve. Tudo através de uma “prova de conceito”, uma representação de novos métodos
para identificar falhas e diagnosticar problemas, e as
operações de reparação subsequentes.
O projeto “OFFICINA 4.0: Proof of Concept”, uma
pré-estreia exclusiva, reflete as profundas mudanças
que estão redefinindo o carro e a sua interação com o
mundo exterior, com as novas tecnologias que exigirão
workshops independentes para dar um salto significativo em suas mentalidades, para manter a competitividade. Daí a necessidade de inovar, para evitar ser excluído
do negócio de manutenção e reparação, adquirindo o
equipamento e treinamento necessários para manter a
garantia de um serviço completo e de ponta.
O uso da eletrônica em veículos está crescendo, e a
quantidade de informação que pode ser fornecida pelo
sistema de diagnóstico é extensa e variada, abrindo novos
cenários e oportunidades para o mundo dos reparos. O
veículo cada vez mais conectado registrará e enviará os
seus dados de condução de forma contínua, bem como
informações sobre o seu estado operacional e as tensões
a que os seus vários componentes estão sujeitos.
Graças a uma leitura inteligente e completa dos seus
dados, será possível controlar remotamente o estado
de saúde dos veículos dos clientes em tempo real e, se
necessário, aconselhar o proprietário a reparar o veículo
de forma preventiva.
Isso levará a uma relação mais precisa com o consumidor, um serviço mais oportuno, um aumento significativo
na qualidade e redução do tempo gasto fazendo reparos.
No “Workshop Conectado”, todos os principais processos – desenvolvimento de produtos, gerenciamento de tecnologia e gerenciamento de ciclos de vida do
produto – serão grandemente afetados e aprimorados.
Todos esses tópicos serão abordados em “OFFICINA
4.0: Prova de Conceito”, onde os visitantes da
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Autopromotec terão a oportunidade exclusiva de aprender mais sobre as últimas tecnologias, obter uma antevisão do futuro de seus negócios e, portanto, estar bem
preparados para antecipar futuros clientes e identificar
as necessidades para transformar os desafios de hoje em
uma grande oportunidade de negócio amanhã.
Com a organização da “OFFICINA 4.0: Prova de
Conceito”, a Autopromotec confirma, uma vez mais, o
seu papel central indispensável no mercado de reposição, não só como a mais completa exposição no mercado em termos de produtos e serviços, mas também
antecipando as tendências que irão moldar o mundo da
reparação de veículos no futuro próximo.
O tour na “OFFICINA 4.0: Prova de Conceito” dura cerca de 20 minutos e pode ser reservado no início de maio
através do site da exposição, www.autopromotec.com.
Para ficar a par de todos os novos desenvolvimentos
relativos à edição 2017 da Autopromotec, visite o site
www.autopromotec.com e siga-o nas redes sociais:
Facebook (www.facebook.com/Autopromotec)
Twitter (twitter.com/Autopromotec):@Autopromotec
e #Autopromotec
Para mais informações contatar, Enrica Lazzarini, via
e-mail: elazzarini@autopromotec.it ou pelo telefone:
+39 051 6424024.
A Autopromotec é uma exposição internacional de
equipamentos automotivos e pós-venda que acontece
a cada dois anos no Centro de Exposições de Bolonha.
Fundado em 1965, o evento é organizado pela Promotec,
empresa de serviços de propriedade da AIRP-Associazione
Italiana Ricostruttori Pneumatici (Associação Italiana de
Recauchutadores de Pneus) e da AICA-Associazione
Italiana Costruttori Autoattrezzature (Associação Italiana
dos Fabricantes de Equipamentos Automotivos).
Especialização, profissionalismo e qualidade da exposição, um verdadeiro ponto de encontro entre fabricantes e usuários. A Feira – que inclui 575 categorias de
produtos, abrangendo todos os subsetores do mercado
de reposição – assume a forma de uma seleção de feiras
especializadas, onde os visitantes podem facilmente
planejar itinerários personalizados com base nos seus
interesses profissionais.
Os organizadores da mostra registraram, ao longo
das últimas 26 edições da Autopromotec, um crescimento contínuo do crescimento internacional focando no
item “treinamento” com a edição sempre atualizada da
AutopromotecEDU, um think tank dedicado à análise do
comércio e aos tópicos mais atuais e inovadores sobre
o aftermarket automotivo.

AMR Beijing 2017

Redação

AMR 2017 – O SUCESSO CONTINUA!

A AUTO MAINTENANCE & REPAIR EXPO – Exposição
Internacional de Equipamentos de Reparação,
Inspeção, Análise e Manutenção de Veículos –, realizada em Beijing, de 30 de março a 2 de abril, foi um
completo sucesso.
A mostra deste ano, que ocupou 110.000 m² do New
China International Exhibition Center (NCIEC), foi distribuída em oito grandes pavilhões.
Mais de 58.000 visitantes, entre nacionais e internacionais, estiveram na feira e puderam conhecer e
testar toda uma gama de mais de 100.000 produtos e
serviços colocados à disposição pelos 1.139 expositores
presentes, o que significou um incremento de 8,0% em
comparação com a última edição.
A já tradicional exposição, com 34 anos de atuação,
transformou-se ao longo dos anos em um termômetro
do mercado chinês e vem revelando, em suas variações, as transformações pelas quais estão passando o
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mercado chinês, influenciadas pelas novas tecnologias
de produtos e serviços, que afetam tanto o mercado
nacional quanto o internacional.
Importante ressaltar também que o mercado chinês
está atento ao desenvolvimento ocorrido nos novos
veículos, como novos propulsores, movidos por energia híbrida e elétrica, que demonstra a pujança desse
mercado e seus profissionais no acompanhamento
destas evoluções, tanto no campo da produção quanto no campo da reparação automotiva, cada vez mais
especializada e automatizada. A próxima mostra já tem
data para acontecer. Será de 1º a 4 de abril de 2018.
E nós estaremos lá, para trazer as últimas novidades
para vocês leitores da Revista Mercado Automotivo.
Mais informações: www.amr-china.cn ou pelos e-mails: sophiawang@traderslink.com.cn e vickyzhang@
traderslink.com.cn.

Redação
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Números do Setor

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Abril registrou queda no cenário que considera o licenciamento de autoveículos novos nacionais. Quando se leva
em consideração o mês de março, a retração fica em 17,1%. Quando a comparação é feita em um prazo maior,
no entanto, o cenário não é tão negativo. Em relação a abril de 2016, houve variação negativa mínima de 1%. Já
no cenário que leva em conta o acumulado de janeiro a abril, 2017 registrou 2,3% a mais de licenciamentos. O
resultado é influenciado, principalmente, pelo segmento de veículos leves.

2017
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

ABR
A

MAR
B

JAN-ABR
C

ABR
D

JAN-ABR
E

A/B

A/D

C/E

140.289

169.295

562.549

141.645

550.147

-17,1

-1,0

2,3

Veículos leves

136.164

164.517

547.362

136.632

529.776

-17,2

-0,3

3,3

Automóveis

120.155

144.012

477.518

116.154

462.729

-16,6

3,4

3,2

16.009

20.505

69.844

20.478

67.047

-21,9

-21,8

4,2

2.503

2.847

5.350

3.683

7.949

-12,1

-32,0

-32,7

Semileves

106

92

198

103

226

15,2

2,9

-12,4

Leves

639

648

1.287

1.042

2.133

-1,4

-38,7

-39,7

Médios

210

223

433

265

699

-5,8

-20,8

-38,1

Semipesados

651

887

1.538

1.106

2.331

-26,6

-41,1

-34,0

Pesados

897

997

1.894

1.167

2.560

-10

-23,1

-26,0

Ônibus

428

504

932

700

1.733

-15,1

-38,9

-46,2

Total

Comerciais leves
Caminhões

Mil
unid.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

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

2017

131,1

121,9

169,3

140,3

Fonte: Renavam/Denatran.
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2016
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PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Em relação à produção de autoveículos montados, o cenário é novamente mais positivo. Observa-se retração
apenas no cenário de comparação mensal, quando há queda de 18,8% na produção de abril em relação a março.
Na comparação anual, entretanto, houve aumento de 11,4% no índice, que cresce ainda mais quando se verifica
o acumulado dos primeiros quatro meses do ano em relação ao mesmo período de 2016: 20,9% a mais, graças
aos segmentos de Veículos Leves e Caminhões. Os Ônibus, por sua vez, tiveram evolução negativa no período.
2017
Unidades

2016

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

ABR
A

MAR
B

JAN/ABR
C

ABR
D

JAN/ABR
E

A/B

A/D

C/E

191.069

235.433

801.600

171.517

663.223

-18,8

11,4

20,9

Veículos leves

183.677

199.999

677.835

142.286

552.853

-20,9

11,2

22,6

Automóveis

158.246

149.923

319.117

118.424

246.545

12,9

42,9

29,4

25.431

27.796

96.512

22.449

84.113

-8,5

13,3

14,7

5.314

4.482

9.796

5.317

9.475

18,6

-0,1

3,4

102

186

288

246

400

-45,2

-58,5

-28,0

1.393

1.569

2.962

1.472

2.636

-11,2

-5,4

12,4

144

103

247

326

687

39,8

-55,8

-64,0

Semipesados

1.770

1.255

3.025

1.553

2.827

41,0

14,0

7,0

Pesados

1.905

1.369

3.274

1.720

2.925

39,2

10,8

11,9

Ônibus (Chassis)

1.358

1.069

2.427

1.509

2.685

27,0

-10,0

-9,6

344

279

623

324

475

23,3

6,2

31,2

1.014

790

1.804

1.185

2.210

28,4

-14,4

-18,4

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

Rodoviário
Urbano

Mil
unid.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

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

2017

174,1

200,4

235,4

191,1

Fonte: Renavam/Denatran.
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Erik Penna

Uma maneira mais
inovadora de vender
“Inovação é o que distingue um líder de um seguidor.” (Steve Jobs)

Davi Rodrigues

Os grandes campeões de vendas têm a consciência da importância do aprimoramento constante e
da inovação para continuar no ápice profissional.
Sabem que o sucesso de ontem não garante o de
amanhã e, por isso, estão sempre em busca de
uma forma mais inovadora para vender.
A maioria dos vendedores se concentra em vender apenas solução. O cliente chega com um
problema e o vendedor apresenta o produto ou
serviço para resolver e, normalmente, para por aí.

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

O ideal para vender mais e melhor é seguir
adiante, executar uma venda consultiva onde,
além de vender a solução que o cliente precisa,
é necessário saber fazer perguntas e ouvir atentamente as respostas. Desta forma, é possível
apresentar ideias, algo que o cliente nem sabe
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rus, afinal, eu constantemente perdia arquivos
relevantes para minhas apresentações e isso
era para mim um grande problema. O vendedor
me apresentou a solução, um aparelho com um

que precisa. Quando o vendedor sugere, ele

sistema operacional diferente, bem difícil de

percebe que será de grande valia e, geralmen-

ser infectado. Gostei da opção apresentada,

te, faz a compra de itens adicionais.

negociei e realizei a compra.

Um bom exemplo da venda consultiva aconte-

Depois da venda concretizada e após uma boa

ceu comigo há algum tempo, quando cheguei

sondagem sobre minha atividade profissional, o

numa loja para comprar um notebook. Pedi ao

vendedor já sabendo que eu ministrava pales-

vendedor um computador que fosse imune a ví-

tras, me perguntou como eu passava os slides
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durante a apresentação. Eu respondi que pedia
para uma pessoa ficar na frente do computador
passando cada slide. Ele, então, ofereceu também um controle remoto para trocar os slides
com rapidez e eficiência. Na época, isso era novidade. Adorei a ideia desse instrumento que
me beneficiaria com maior agilidade e dinamismo nas palestras e também comprei. Antes de
sair da loja, o vendedor ainda me convenceu a
levar a pilha e uma capinha de proteção para
o controle remoto.

lucro costumam ser mais apertadas em função

Vale ressaltar ainda que, provavelmente, a rentabilidade do passador de slides costuma ser
maior que a do laptop, onde as margens de

de persuasão, esse vendedor acima da média

da grande concorrência.
Por fim, saí da loja com laptop, controle remoto,
pilha, capa de proteção e feliz da vida. Repare
que eu fui até lá para adquirir apenas um produto e comprei quatro.Não fiquei com o sentimento de que o vendedor me empurrou itens
a mais para comprar, ao contrário.
Com uma forma mais inovadora e inteligente
soube apresentar soluções e ideias e conseguiu
vender mais e melhor. Reflita!

Photon na Internet
Seguindo as tendências mundiais, o Grupo Photon marca presença no
Twitter para que todo o seu conteúdo seja apresentado de forma dinâmica.
@grupophoton

Siga nossos Twitters:

@automotivo
@reposicao
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Língua Portuguesa

Para eliminar as dúvidas
Revista Mercado Automotivo aborda (e explica) os erros e dúvidas mais comuns envolvendo a língua portuguesa
A língua portuguesa não é das mais fáceis. Quem se
interessa pelo estudo de outros idiomas certamente
já percebeu que línguas como inglês e espanhol são
muito mais simples no que diz respeito ao aprendizado, ainda que seja por cidadãos que não são nativos
do país e, portanto, as aprendem como segundo ou
terceiro idioma. No caso do português, ainda que o sujeito tenha nascido e sido alfabetizado no Brasil, invariavelmente enfrentará diversas situações em sua vida
profissional cujas soluções estarão longe da memória
e do conhecimento adquiridos nos anos de estudo.
Pensando nisso, a revista Mercado Automotivo selecionou os principais equívocos e dúvidas a respeito
da língua portuguesa que costumam surgir no cotidiano das pessoas. O que se verifica é que, ainda que o
sujeito ocupe um cargo de expressão em determinada empresa, que requer uma série de competências
e responsabilidades, fatalmente terá momentos em
que irá literalmente “travar” ao escrever um e-mail, por
exemplo, diante de dúvidas consideradas simples a
respeito de concordância, gramática e afins.
Algumas dúvidas, inclusive, aparecem na linguagem
oral, quando o interlocutor não tem a possibilidade
que teria quando estivesse escrevendo um e-mail,
por exemplo, e poderia parar, pesquisar e resolver
seu problema. Confira a seguir e solucione suas dúvidas com a língua portuguesa:
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1 - AO INVÉS DE / EM VEZ DE
Se você quer mostrar ideias/conceitos opostos, use “ao
invés de”. Se quiser indicar apenas algo no lugar de
outra coisa, opte por “em vez de”.
2 - USO DE VÍRGULAS ENTRE SENTENÇAS
Se duas frases estão juntas, mas possuem sujeitos diferentes, é preciso usar a vírgula antes da conjunção
“e”. Exemplo correto: A mãe demorou a chegar, e o filho
ficou desesperado.
3 - POR QUE / PORQUE / POR QUÊ / PORQUÊ
O “por que” separado e sem acento é usado para
perguntas, ainda que estejam implícitas. Exemplos:
“Por que ela não foi ao mercado?” e “Ela não sabe
por que não foi”.
O “porque” junto e sem acento é utilizado nas respostas, em sentenças nas quais pode ser substituído por “pois”. Ex.: “Não foi ao mercado porque
estava chovendo”.
O “por quê” separado e com acento é utilizado ao
final da frase, seguido de pontuação. Ex.: “Ela não
veio hoje. Sabe por quê?”
O “porquê” junto e com acento é usado quando se quer
expressar o sentido de motivo ou razão. Ex.: “Não sabia
o porquê de tanta irritação”.
4 - USO DA CRASE EM PERÍODOS
Quando quiser falar de um período específico, especificando que ele irá de X horas até XX horas, use a
crase, conforme os exemplos a seguir: “Das 09h às 18h
ou Prova: 07h às 10h”.
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5 - USO DA CRASE EM DIAS DA SEMANA
No caso de dias, não utilize a crase, conforme o exemplo
a seguir: o correto é “De segunda a sexta” e não “De
segunda à sexta”.
6 - CRASE PARA PRONOMES
Não se utiliza crases antes de pronomes pessoais: eu,
você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas). Portanto, o correto
é “a você” e não “à você”.
7 - EM PRINCÍPIO / A PRINCÍPIO
As duas expressões parecem idênticas, mas não são.
“Em princípio” pode ser utilizada para substituir a expressão “em tese”. Já “a princípio” é, de fato, usada para
substituir “no início”.
8 - AFIM/A FIM DE
“A fim de” (separado) é usado para expressar intenção
ou finalidade. Ex.: “Aceitei ir ao show a fim de conhecer
a banda”. Já “afim” (junto) guarda a possibilidade de ser
usado como substantivo ou adjetivo, e seu uso remete
à ideia de “parecido”, “similar”.
9 - BENEFICENTE X BENEFICIENTE
Beneficente está correto. A segunda palavra sequer
existe na língua portuguesa, apesar de a ouvirmos com
certa frequência.
10 - ANEXOS OS DOCUMENTOS X DOCUMENTOS EM ANEXO
É correto dizer “seguem anexos os documentos”, já que
a palavra “anexo”, quando utilizada como adjetivo, não
exige o uso de “em”. A palavra, entretanto, deve concordar com o substantivo: no caso, “documentos”, por isso
está no plural. “Em anexo” não está correto, portanto
prefira usar, neste caso, “no anexo”.
11 - ACENTO EM DIA A DIA E CARA A CARA?
As expressões acima não devem gerar acentuação no
“a”, pois trazem palavras repetidas.
12 - MENOS X MENAS
Essa dúvida, apesar de parecer simples, invariavelmente gera problemas por ser mais comum na linguagem
oral. O sujeito fala errado e sequer percebe o problema
em sua comunicação. O correto é “menos”. Sempre.

13 - NA MINHA OPINIÃO X NA MINHA OPINIÃO PESSOAL
Um caso famoso de pleonasmo (repetição desnecessária de uma informação). Se você está falando de sua
opinião, já diz respeito a algo pessoal. Portanto, “na
minha opinião” já basta.
14 - POR HORA X POR ORA
Ambas existem, mas cada expressão acima guarda um
significado. “Por ora” significa “por enquanto”. Já “por
hora” diz respeito ao período de tempo em si, como,
por exemplo, “100 km por hora”.
15 - FAZ X FAZEM
O verbo fazer é impessoal quando diz respeito a um
período de tempo decorrido. Portanto, o correto é
dizer “Faz dois meses que estudo aqui” e não “Fazem
dois meses que estudo aqui”.
16 - PARA MIM FAZER X PARA EU FAZER
Essa também é mais comum na linguagem oral. “Para
mim” não pode ser usado antecedendo um verbo no
infinitivo. Nesse caso, é preciso usar “para eu”. Ex.:
“Era para eu fazer o trabalho, mas não fui à aula”.
17 - A X HÁ
Se quiser falar de tempo passado, utilizar o verbo
haver. Ex.: “Trabalho nesta empresa há 5 anos”. O “a”
é usado como expressão de tempo para indicar algo
futuro ou que guarda distância. Ex.: “A reunião será
daqui a duas semanas”.
18 - HÁ CINCO ANOS X HÁ CINCO ANOS ATRÁS
Outro caso de pleonasmo. Não é necessário dizer “há
cinco anos atrás”. Basta dizer “há cinco anos”.
19 - CHEGAR A X CHEGAR EM
Nesse caso, “chegar” é um verbo de movimento.
Portanto, exige a preposição “a” e não “em”. Exemplo:
“Os alunos chegaram a Brasília ontem”.
20 - PERCA X PERDA
A dúvida deve ser esclarecida a partir da qualidade da
palavra. Ou seja, “perca” é verbo, enquanto “perda”
é substantivo. “Não perca tempo” está correto, pois a
palavra é usada como um verbo. “Esse trabalho é uma
perda de tempo” também está correto, pois a palavra
aparece como um substantivo.
Fique atento nas próximas edições. A revista Mercado
Automotivo seguirá trazendo oportunamente dicas e
orientações de português para que você não faça feio
com nosso idioma. Seja falando, seja escrevendo.
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Jerônimo Mendes

freepik.com

Boa negociação exige ótimo preparo

O ato de negociar é tão antigo quanto a origem humana, afinal, desde que nascemos somos induzidos a
negociar todos os dias, por diferentes meios – choro,
concessões, diálogos, gestos, negações etc. –, a fim de
conseguir o que queremos para sobreviver.
A palavra negociação tem uma relação direta com
o trabalho desde os tempos mais remotos. No início,
o trabalho tinha o caráter de castigo e era tido como
punição para os pecados. Os poderosos, déspotas, imperadores, reis, tiranos etc. enalteciam o ócio que era
considerado uma virtude, um prêmio, sinal de força e
manifestação do prazer.
Ao contrário dos pobres mortais, quando os poderosos desejavam fazer alguma coisa de concreto, eles
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apelavam para o nec otio (negociar, em latim), ou seja,
eles negavam o ócio, mas não trabalhavam. No fundo,
eles negociavam algo em troca, geralmente, em forma
de concessões para o povo.
A maioria das pessoas pensa que o ato de negociar
refere-se apenas a dinheiro e negócios, mas, na prática,
negociam o tempo de tudo de maneira instintiva e, por
vezes, nem se dão conta de que é isso que estão fazendo.
Ninguém nasce sabendo negociar, porém algumas
pessoas vão aprendendo e demonstrando mais habilidades do que outras em razão da sua própria história
de vida. Filhos de pais negociantes tendem a se tornar
mais hábeis do que outras pessoas que não conviveram
em ambiente de negociação.

Por outro lado, boa parte nem sabe que possui excelentes instrumentos de negociação – conhecimento
técnico, experiência, habilidades etc. – e, portanto, não
utilizam esse arsenal para extrair o melhor proveito
possível da situação.
Na maioria das negociações, é desejável que a outra
parte se sinta confortável quanto àquilo que foi decidido para que se possa avançar e criar um relacionamento duradouro e valioso para todas as partes envolvidas.
Como diz David Brown, em seu livro Os Segredos da
Negociação, negociar funciona em forma de “toma lá,
dá cá”, portanto, é uma maneira de encontrarmos uma
solução de compromisso e concordarmos quanto ao
caminho que nos permita avançar. Dessa forma, antes
de começar a negociar, é necessário estar preparado
para o “toma lá, dá cá”.
O que você deve fazer para melhorar sua performance como negociador? Você já sabe muita coisa
a respeito, mas é necessário reorganizar as ideias e
aplicá-las de maneira mais técnica considerando que
a outra parte também se prepara, portanto, as percepções são recíprocas.
Em primeiro lugar, lembre-se: vender é diferente de
negociar. Se alguém não souber essa simples distinção,
é provável que se torne um péssimo vendedor e, acima
de tudo, mau negociante.
Quando você vende, está persuadindo um potencial comprador a comprar certo produto ou serviço. E,
na maioria das vezes, o comprador sequer argumenta,
por várias razões: conhecimento prévio do produto,
não tem outra opção, primeira necessidade, relação
com a marca etc.
Quando você negocia, provavelmente discute preço, embalagem, valor, qualidade, quantidade, prazo de
entrega, forma de pagamento etc. e sempre tem que
chegar a um bom acordo sobre tudo isso.
Em negociação, diz o ditado, a boa preparação evita
o mau desempenho, portanto, algumas questões são
fundamentais antes de partir para o campo de batalha,
ou melhor, para o ambiente de negociação. Assim, você
terá muito mais chance de chegar a um acordo satisfatório para ambos os lados. Vejamos:
Saiba com quem você está lidando: expectativas,
preferências, cultura, comportamento, pressões, opções (concorrentes), posição do negociador (autori-

Divulgação
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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.

dade, cargo) etc. Parte do sucesso na negociação está
diretamente relacionada com o conhecimento sobre
a empresa e as pessoas com que você vai negociar.
Estabeleça objetivos claros: conheça suas limitações e faça uma lista de itens para os quais você pode
ou não fazer concessões, portanto, saiba o que é e o
que não é negociável, caso contrário, pode conceder
mais do que o necessário e ganhar menos do que deveria. Como dizia Stephen Covey, autor do best seller
Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, comece
tendo o fim em mente e tudo caminhará para isso.
Estude as possíveis abordagens da outra parte: em
negociação existe ação e reação, portanto, lembre-se
das diferenças de percepção; não é o que você diz ou
pensa, é o que o seu cliente percebe. O que tem mais
valor para quem está do outro lado da mesa? Coloquese no lugar da outra parte, além de considerar a sua
própria posição, assim será mais fácil reconhecer o que
é mais importante para os dois lados.
Planeje suas táticas: quem fala primeiro? Qual a
pergunta de abertura? Como você vai conduzir o jogo?
Vai começar com a parte mais fácil ou mais difícil da
negociação? Você pode ter várias ideias, mas como
vai utilizar tudo isso no calor da emoção? A conversa
deve ser curta ou demorada? Use todo o seu conhecimento sobre a outra parte para decidir a tática certa
a ser adotada.
Por fim, como afirmou o Duque de Wellington,
famoso general britânico, o tempo dedicado a reconhecimento jamais é desperdiçado, portanto, quanto maior a preparação, maior a chance de fechar um
negócio que seja, acima de tudo, bom e duradouro
para ambas as partes.
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Flash

SCHAEFFLER SOB UM NOVO CONCEITO
Schaeffler apresentou na AUTOMEC-2017, em São Paulo,
um novo conceito global intitulado “More”, que passa a
reger as atividades da empresa, detentora das marcas LuK,
INA, FAG e Ruville. O novo conceito global da marca vem
somar aos atributos dos seus produtos o compromisso da
manutenção e da ampliação da altíssima qualidade, tecnologia de ponta e grande capacidade de inovação.Com uma
extensa rede de locais de fabricação, instalações de pesquisa
& desenvolvimento e escritórios de venda em aproximadamente 170 localidades em 50 países, a Schaeffler conta com
a possibilidade de aliar seu conhecimento global à expertise local, capacitando-a a oferecer a seus clientes produtos
específicos e com grande agilidade, cobrindo 95% da frota
nacional.Destacando, na AUTOMEC, as tecnologias utilizadas
na INA GearBOX, FAG SmartSet, LuK 2CT (embreagem dupla)
e Volante Bimassa (DMF), dentre outros, a Schaeffler procurou

Redação

A

confirmar, junto a seus clientes, a contínua inovação de seus
produtos, amplo portfólio, treinamento ao setor de reparação
e disponibilidade tanto de produtos quanto de soluções,
conforme afirma Rubens Campos, vice-presidente sênior
Aftermarket Automotivo – Schaeffler América do Sul.

MAGNETI MARELLI COFAP AFTERMARKET
APRESENTA NOVIDADES NA AUTOMEC 2017

D

e 25 a 29 de abril, a Magneti Marelli Cofap Aftermarket apresentou ao público da 13ª Feira Internacional de Autopeças,
Equipamentos e Serviços (Automec) todo o seu portfólio de produtos. Ao todo, a companhia conta com mais de 50 linhas, com
destaque para os amortecedores Cofap, líderes em seu segmento
com cobertura de frota de 98%, além dos sistemas de injeção
eletrônica de combustível Magneti Marelli, também líderes de
mercado, e iluminação automotiva, com faróis e lanternas da
mesmas marcas Magneti Marelli.
Nesta edição da Automec, o grande destaque da empresa foi o
lançamento da Linha de Cubos de Rodas com a marca Cofap.
São mais de 70 códigos, com cobertura equivalente a mais de
70% da frota circulante. Até o fim do ano, outros 36 códigos serão agregados ao catálogo, atingindo 98% de cobertura da frota.
“Atualmente somos uma plataforma completa de comercialização e distribuição de autopeças, que oferece ao mercado de reposição mais de 16 mil itens. Nossas marcas, Cofap e Magneti Marelli,
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são os grandes patrimônios da empresa, pois são reconhecidas
como sinônimo de qualidade e confiança. Grande diferencial
da nossa operação, a equipe de promotores e técnicos, sempre
atuante, transformou a nossa empresa em benchmarking no
setor”, avaliou Eliana Giannoccaro, diretora- presidente da unidade Aftermarket para a América Latina e diretora mundial de
Marketing e Comunicação do Grupo Magneti Marelli.m benchmarking no setor”, avaliou Eliana Giannoccaro, diretora- presidente
da unidade Aftermarket para a América Latina e diretora mundial
de Marketing e Comunicação do Grupo Magneti Marelli.

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

DAYCO LANÇA LINHA DE MANGUEIRAS
DE ARREFECIMENTO

T

ambém presente na Automec 2017, a Dayco apresentou
ao público sua linha de arrefecimento. O lançamento
faz parte da estratégia de ampliação doe portfólio da empresa, que vem lançando novos produtos como a linha de
kits de distribuição com bomba d’água, e os novos códigos
que mensalmente são disponibilizados para o mercado.
“Pesquisamos o mercado e identificamos que nossos clientes precisavam de uma marca de mangueiras que pudesse
atendê-los com qualidade e preço. A Dayco busca constantemente soluções cada vez mais completas que possam
facilitar o dia a dia do aplicador”, comenta Silvio Alencar, diretor Comercial para a América do Sul. “Queremos ressaltar
que a Dayco está preparada para ser a principal parceira do
nosso cliente, atendendo às suas necessidades com novos
produtos, ou através da nossa equipe. Queremos estreitar
sempre mais a relação com todos os seus públicos”, completa

Silvio. A companhia tem atualmente faturamento mundial
de mais de 1 bilhão de dólares e enxerga o Brasil como um
importantíssimo mercado. Somente na linha automotiva, o
Brasil já representa aproximadamente 10% do faturamento
global da marca.

NAKATA ABRE NOVO CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO E INVESTE EM EFICIÊNCIA NA
OPERAÇÃO E ATENDIMENTO

A

Nakata Automotiva anunciou novidades para o
mercado e uma delas é que inaugurou seu novo
centro de distribuição em Santo André (SP) e formalizou a contratação do gerente de Planejamento Odair
Lima Duarte, que ficará responsável pelo Planejamento
Integrado de Vendas e Operações (S&OP). A transferência
do centro de distribuição de amortecedores de Louveira
(SP) para Santo André permite uma atuação muito mais
próxima da planta de Diadema (SP), que produz esses
equipamentos. Com isso, o processo de transporte de
mercadorias é facilitado e a distância entre a fábrica e a
armazenagem é encurtada. O centro de distribuição em
Extrema (MG) permanece em operação. Já Odair Lima
Duarte tem mais de 20 anos de experiência em gestão
de cadeia de suprimentos e logística, tendo passado por
montadoras e fábricas de autopeças. O executivo traba-

lhará em desenvolvimento e melhoria dos sistemas de
previsão de vendas futuras, integrando informações da
fábrica, de vendas e logística.

49

LA
NÇ
AM
EN
TO

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,

MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO DAYCO

Acabamento reforçado
para suportar o torque das
abraçadeiras e travas pelo melhor
custo/benefício do mercado.

Conexões em silicone de alto
desempenho, resistente à
temperatura e Ozônio.

Malha especial de alta resistência
eletroquímica, suportando maior
pressão em qualquer situação de
trabalho.

A Dayco oferece soluções para você
aproveitar a potência máxima do seu veículo.
As mangueiras de arrefecimento Dayco são
produzidas nos padrões de segurança e
qualidade original.

A Dayco é a marca que você conﬁa.

“Aqui na nossa oficina, a garantia do
serviço bem feito passa pela escolha
do produto correto!”
Nelson Inareja dos Santos
Auto Elétrica Inareja – Dourados/MS

Faça revisões em seu veículo regularmente.

#ComBoschEuMeGaranto

Faça como o Nelson, aplique peças Bosch e
garanta qualidade, durabilidade e a melhor
tecnologia. Consulte nossos distribuidores
e tenha sempre Bosch na sua oficina.

