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o É impossível não falar de política no momento em que vivemos 

no Brasil. O cenário ainda é muito nebuloso e a economia sente 

todos os reflexos negativos, como o desemprego e queda do poder 

aquisitivo, e a falta de credibilidade que gera ainda mais retração 

em um país que vem atravessando a maior crise política de sua 

história. Mesmo assim, precisamos seguir adiante no âmbito 

empresarial, pois já é nítido o descolamento do setor privado 

do setor público, pois não podemos ficar parado esperando a 

situação melhorar.

Com a aprovação da reforma trabalhista que atualiza uma 

legislação protecionista de 1943 às necessidades atuais, com 

certeza, vamos ter uma grande melhora na empregabilidade como 

também regulamenta situações que já existiam de fato, mas 

não de direito.  É lastimável os escândalos que vêm abalando 

a Presidência da República, pois devem atrasar, em muito, a 

aprovação das reformas previdenciárias e tributárias, que já estão 

prontas para atender as necessidades atuais. 

Nesta edição, a matéria de capa trata de problemas ligados ao 

comportamento de profissionais que têm dificuldades de se 

relacionar no ambiente de trabalho, uma situação cada vez mais 

comum nas empresas e que pode levar à demissão. O enfoque 

da reportagem é justamente para mostrar como atitudes simples 

podem mudar esse contexto nas empresas. 

Na seção Entrevista, contamos com a participação de Jorge 

Schertel, CEO e presidente da Nakata Automotiva, empresa que 

atua no mercado de reposição e tem tradição de mais de 60 anos 

no Brasil. Ele conta como a marca vem ganhando cada vez mais 

mercado em um universo altamente competitivo. 

A empresa de Destaque é a SKF, que completa 102 anos de 

atividades no Brasil, oito anos depois da fundação da matriz 

na Suécia. Com atuação em 40 setores, a SKF é um dos 

principais fabricantes de rolamentos, faz parte da história e do 

desenvolvimento da indústria automobilística. Vale a pena conferir 

a evolução desta empresa ao longo de mais de um século. 

Boa leitura!  

NO TURBILHÃO DAS REFORMAS
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Faça como o Jurandir, aplique peças Bosch e garanta 
qualidade, durabilidade e a melhor tecnologia. Consulte 
nossos distribuidores e tenha sempre Bosch em sua oficina.
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Jurandir Floss da Silva
Oficina Pointer – Chapecó/SC

“Não paramos de crescer desde que 
nos associamos à Bosch há 15 anos.”

#ComBoschEuMeGaranto



Com investimento em lançamentos 
e ampliação de linhas de produtos 

para garantir maior abrangência 
e atender a diversificada frota 

circulante, com foco em suspensão, 
direção, transmissão e freios 
nos segmentos leve, pesado e 

motocicleta e em ações voltadas ao 
atendimento do varejo e oficinas, 

a marca Nakata se destaca no 
mercado de reposição e atinge 

bons resultados, com expectativas 
positivas para 2017. O presidente 
e CEO da empresa, Jorge Schertel, 

fala sobre a estratégia da marca 
para chegar à posição de liderança 

no mercado de reposição.    

DESTAQUE NA REPOSIÇÃO

Revista Mercado Automoti-

vo – O senhor considera ser 

mais difícil atuar no merca-

do de reposição automotiva 

atualmente? Digo isso na 

comparação com o cenário 

que tínhamos entre os anos 

1990 e 2000. Qual o peso 

da globalização das marcas 

nesse cenário?

Jorge Schertel - São mo-

mentos distintos e de muitas 

transformações, mas que apre-

sentam graus de oportunidades 

grandes em ambas as épocas. 

O momento atual é ainda mais 

desafiador. Hoje, o mercado de 

reposição está cada vez mais 

complexo e competitivo. A 

Nakata adotou uma estratégia 

Nakata foca em linhas de suspensão, direção, freios e 
transmissão e vive momento de expansão

Entrevista 
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de atuação que vem dando 

certo. Atualmente, uma indús-

tria competitiva é aquela que 

tem velocidade e tecnologia 

orientadas para o produto ade-

quado, de qualidade e que faça 

parte de um portfólio amplo. 

RMA – O mercado automotivo 

brasileiro tem recebido cada 

vez mais veículos, de diver-

sas montadoras, em variadas 

versões. Para quem atua com 

reposição, quais são os de-

safios para acompanhar essa 

diversificação da demanda?

Jorge Schertel - Um dos maio-

res desafios enfrentados por 

nós, fabricantes, é aumentar a 

cobertura alinhada à velocidade 

do mercado. Contamos com um 

laboratório de engenharia com 

know-how em desenvolvimento 

de novos produtos e constante 

acompanhamento mercadoló-

gico para atender o mix deman-

dado pelo mercado.

RMA – Em um mercado tão 

diversificado, gostaria que 

o senhor comentasse uma 

dúvida que atinge muitas 

empresas do setor: ampliar 

e diversificar cada vez mais 

o portfólio oferecido ou fo-

car e especializar a atuação 

em apenas um segmento? 

Ou seja, uma empresa consi-

derada “generalista” e uma 

outra considerada “espe-

cialista”. Há uma “resposta” 

para esta questão ou depen-
de de cada empresa?

Jorge Schertel  - Essa decisão 

depende muito da estratégia 

de atuação de cada empre-

sa. Nosso core business é a 

linha de produtos conhecida 

como undercar (suspensão, 

direção, freio e transmissão). 

Procuramos oferecer aquilo 

que está alinhado ao nosso 

know-how. Entretanto, não 

podemos deixar de aproveitar 

novas oportunidades, como 

foi o caso do lançamento da 

linha de componentes para 

motocicleta, que está sendo 

um sucesso absoluto.

RMA – A Nakata se considera 
uma empresa 100% compro-
metida com o mercado de re-
posição e suas necessidades. 
Nas últimas duas décadas é 
possível dizer que as necessi-
dades desse mercado sofre-
ram mudanças significativas? 
Se sim, de que forma?

Jorge Schertel  - Sim, em uma 

década, passamos de 40 mo-

delos de veículos para 1.200 

atualmente, contando somente 

versões de carros e comerciais 

leves, ou seja, a frota se tor-

nou muito mais diversificada 

e complexa tecnologicamente. 

Portanto, procuramos oferecer 

uma solução completa ao mer-

cado, que inclui ampla cober-

tura de produtos, instalados da 

maneira correta, com logística e 

distribuição eficientes e supor-

te para treinamento e atendi-

mento técnico.

RMA – Pelos últimos números 

divulgados e pela percepção 

geral da indústria, o senhor 

considera que o pior da crise 

brasileira já passou? Ou ain-

da é muito cedo para fazer 

tal prognóstico?

Jorge Schertel - Apesar das in-

certezas, o aftermarket tem ido 

bem, pois, de certa maneira, se 

comporta de forma anticíclica. 

Isso ocorre porque a frota em 

circulação é crescente e deman-

da manutenção. Pela sazo-

nalidade histórica, prevemos 

um segundo semestre ainda 

melhor que o primeiro.

RMA – O Brasil tem vivido 

nestes últimos anos verdadei-

ras turbulências nos campos 

econômico e político. Como 

seguir o trabalho da com-

panhia sem se deixar afetar 

consideravelmente por esses 

problemas de ordem nacio-

nal? Isso é possível?

Jorge Schertel - Somos uma 

empresa flexível e temos uma 

disciplina estratégica. Isso gera 

confiança na equipe inter-

na, nos clientes, acionistas e 

usuários de nossos produtos. 

Mantemos o foco em realizar 

nossos objetivos e nos parâme-

w w w. r e v i s t a m e r c a d o a u t o m o t i v o . c o m . b r
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tros de competitividade. 

RMA – Faz parte da visão da 

Nakata ser reconhecida como 

uma das melhores empresas 

do aftermarket de autopeças. 

É claro que a empresa se-

gue evoluindo, mas o senhor 

considera que a companhia já 

atingiu esse estágio?

Jorge Schertel - Pesquisas de 

mercado revelam que a marca 

Nakata está entre as líderes nos 

segmentos que atua. Recente-

mente, em pesquisa realizada 

pelo Ibope, a marca Nakata foi 

considerada uma das 3 marcas 

mais admiradas pelos mecâ-

nicos. Para nós, esse feedback 

dos reparadores muito nos or-

gulha e baliza nossa evolução.

RMA – Recentemente, a 

Nakata Automotiva alterou seu 

nome, deixando para trás o 

nome Affinia. Quais as difi-

culdades e os desafios para 

promover essa alteração sem 

grandes percalços com os 

consumidores e o mercado? 

O senhor considera que esse 

movimento de transição de no-

menclaturas já foi concluído?

Jorge Schertel - A transição já 

passou e não houve percalços 

porque o mercado logo per-

cebeu que nada mudou e que 

mantivemos a mesma filosofia, 

os mesmos valores e a mesma 

forma transparente de fazer ne-

gócios. Ficou mais fácil ter no 

nome da empresa uma marca 

já reconhecida pelo mercado. 

Continuamos com todas as 

práticas adotadas ao longo da 

trajetória de mais de 60 anos 

da marca Nakata. 

RMA – Gostaria que falasse 

sobre o PAC Nakata (Progra-

ma Auto Centers Nakata). O 

que ele representa para a 

companhia, como funciona 

e qual sua estrutura? Além 

disso, quais são as vantagens 

que oferecem?

Jorge Schertel - O Programa 

Auto Centers Nakata ou, abre-

viando, o PAC Nakata, é uma 

evolução de todo o trabalho que 

desenvolvemos para o segmen-

to de reparação, onde reuni-

mos sob um guarda-chuva um 

pacote de serviços para melhor 

preparar e apoiar tanto os pro-

prietários das empresas como 

os profissionais que atuam na 

reparação. O programa oferece 

material e treinamento técnico, 

catálogos e, o que é mais im-

portante, a presença in loco de 

um profissional qualificado para 

desenvolver o negócio, que são 

as visitas de consultores técni-

cos e comerciais. 

RMA – Qual sua opinião a 

respeito da formação do tra-

balhador brasileiro do setor 

de autopeças? Ele tem acom-

panhado essa evolução nos 

produtos e tecnologias oferta-

das ou há uma defasagem?

Jorge Schertel - A forma-

ção e capacitação tornam-

-se cada vez mais essenciais 

em todos os elos da cadeia 

para manter o negócio. Para 

as oficinas, por exemplo, 

conhecimento em inovação 

e novas tecnologias é uma 

questão de sobrevivência. A 

Nakata tem investido muito 

na multiplicidade de canais e 

formatos para que os conteú-

dos estejam disponíveis para 

toda a cadeia de distribuição.

RMA – Por fim, a Nakata com-

partilha da opinião de alguns 

outros entes do mercado de 

reposição de que este é um 

momento-chave para o setor? 

Esta visão é baseada, princi-

palmente, na análise de que 

o consumidor brasileiro está 

focando neste e nos próximos 

anos na manutenção de seu 

veículo ao invés de trocá-

-lo por um mais novo, como 

ocorreu recentemente.

Jorge Schertel - Sim, sem 

dúvida, é um bom momento. 

Destaco alguns pontos: frota 

crescente, maior conscientiza-

ção pela manutenção preven-

tiva e também as facilidades 

advindas do comércio on-line e 

o surgimento do segmento “Do 

it yourself” pelo fácil acesso às 

informações digitais.

Entrevista 
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Mudanças à vista
Reforma trabalhista é aprovada com a esperança da 
retomada de empregos no país

O Senado brasileiro aprovou nos primeiros dias de 
julho o Projeto de Lei que visa alterar mais de 
100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Conhecida como Reforma Trabalhista, a mudança 

enfrentou diversas polêmicas e críticas até que seu texto 

principal fosse finalmente aprovado pelos senadores, em 

uma sessão que foi marcada por confusões e protestos.

Na sessão em questão, senadoras de diferentes partidos 

da oposição ocuparam a Mesa do Senado e impediram 

que o presidente da Casa, Eunício Oliveira, desse se-

quência aos trabalhos. Após a retomada das atividades, 

os senadores aprovaram o texto principal, realizaram 

uma votação a respeito e enviaram o projeto de lei para 

sanção presidencial. Michel Temer, justamente devido 

ao conturbado momento político que atravessa o país, 

fez questão de salientar a importância da aprovação da 

reforma, destacando que ela será responsável por gerar 

milhares de empregos. 

“Essa aprovação da proposta é uma vitória do Brasil na 

luta contra o desemprego e por um país mais competitivo. 

É com muita satisfação que digo que tive a coragem de 

propor essa mudança para o país, portanto, para todos os 

brasileiros. Nela, eu me empenhei desde o início do meu 

mandato. Seu sentido pode ser resumido de uma forma 

singelíssima: nenhum direito a menos, muitos empregos 

a mais”, destacou o presidente.
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De fato, uma das principais esperanças de quem apoia-

va a reforma desde o início é de que ela seria capaz de 

modernizar as relações de trabalho no Brasil, tornando 

os cenários menos burocráticos e atualizados de acordo 

com os novos costumes e tecnologias que vêm surgindo 

nas últimas décadas. Tal ponto também foi abordado por 

Temer em seu discurso aos brasileiros logo após a apro-

vação no Senado.

“Os tempos mudaram e as leis precisam se adaptar. O 

nosso governo está conectado com o século XXI. Isso 

quer dizer mais renda e mais emprego. Fizemos tudo 

isso em pouco mais de um ano, com diálogo, respeito 

ao contraditório, ouvindo trabalhadores e empresários. 

E pensando, acima de tudo, num futuro com empregos 

para todos os brasileiros e oportunidades para nossos 

filhos e netos”, analisou.

Algumas das principais mudanças exibidas pela reforma 

visam justamente desburocratizar a relação empregado-

-empregador, de modo que ambos tenham maior liber-

dade para negociar acordos e termos relacionados ao 

trabalho em si. Se antes a legislação simplesmente valia 

mais do que os acordos coletivos firmados entre sindica-

tos, trabalhadores e empregadores, a partir de agora será 

possível negociar algumas questões regulamentadas pela 

CLT, garantindo que estas terão prevalência sobre a lei.

Outro ponto interessante da reforma trabalhista diz res-

peito às férias e também à jornada de trabalho. Com as 

mudanças aprovadas, a jornada diária poderá ser de 12 

horas, com 36 horas de descanso. Os limites semanal e 

mensal não foram alterados. Já as férias poderão ser par-

celadas em até três vezes, sendo que a maior deverá ter 

no mínimo 14 dias, enquanto as menores não podem ter 

menos de cinco dias.

A reforma gerou um intenso debate, que não ficou restrito 

aos parlamentares e partidos de oposição e de situação. 

Pressionado por sindicatos que temiam a perda de seus 

direitos trabalhistas, o governo buscou justificar as mu-

danças especialmente a partir da urgência do país em 

diminuir o índice de desempregados. Um dos pontos 

regulamentados pela reforma é a atuação de profissionais 

de forma remota. Ou seja, a partir de suas residências, 

diminuindo sensivelmente os gastos de áreas e empresas 

que podem recorrer a este tipo de expediente.

Agora, a expectativa é que a indústria e os trabalhadores 

– ainda que aos poucos – possam usufruir dos benefícios 

gerados pela reforma, contribuindo para que a economia 

brasileira volte a se movimentar em direção a um patamar 

aceitável. A reforma, entre outros pontos, determina que 

a contribuição sindical deve ser facultativa. Anteriormente 

esta contribuição era descontada obrigatoriamente na 

folha de pagamento de todos os empregados, sindica-

lizados ou não.

Além disso, também com o objetivo de modernizar as 

relações de trabalho, a reforma criou a figura do autônomo 

exclusivo. Ou seja, um profissional que poderá prestar 

serviços para um único empregador de forma contínua, 

sem estabelecimento de vínculo. Um dos principais ob-

jetivos relativos a essa “modernização” da legislação tra-

balhista diz respeito justamente a regulamentar práticas 

que já são largamente utilizadas por parte da população.

As críticas, entretanto, recaem fortemente no argumento 

de que a reforma trabalhista irá apenas suprimir direitos, 

retroceder em conquistas dos trabalhadores. Além do 

embate óbvio entre situação e oposição, parte dos críti-

cos chama a atenção para a radicalidade das mudanças.

Fato é que, concorde ou não, tanto empregados quan-

to empregadores terão de se adaptar o mais rápido 

possível às mudanças proporcionadas pela reforma. 

Independentemente do rumo que o cenário político de-

verá tomar nos próximos meses, as mudanças suscitadas 

pela reforma podem ser determinantes a médio prazo 

para que o Brasil possa vivenciar um novo crescimento 

econômico, com maior capacidade de produção, mão de 

obra mais bem qualificada e melhor aproveitamento das 

capacidades produtivas de todos.

Para isso, no entanto, será preciso superar a polêmica 

que ronda o assunto, permitindo que os entes envolvi-

dos nesse processo de transição e mudança possam se 

adaptar o mais rápido possível às novas determinações 

trabalhistas. Se fluir de maneira positiva, concedendo 

maior liberdade para os dois lados envolvidos nas nego-

ciações, espera-se também que o número assombroso de 

ações judiciais trabalhistas recue com o passar dos anos. 

As mudanças poderão ser lentas, mas certamente trarão 

grandes consequências ao país.
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Tenho dito e escrito, faz tempo, que gerir se conver-
teu em administrar a mudança, ou seja, a transfor-
mação permanente.

Porém, há quem se horrorize com essa ideia. Muita gen-
te considera que o estresse é o principal subproduto desse 
processo sem fim. Mudar demais, pensam, é cansativo.

Têm saudades do tempo da burocracia do carimbo, 
da função manual repetitiva e da promoção por tempo de 
serviço. Ora, houve um tempo em que as pessoas protes-
tavam contra o tédio, a ausência de desafios e a mordaça 
que calava a voz criativa. Enfim, também faz parte da na-
tureza humana reclamar.

Há, no entanto, jeitos diferentes de gerir a mudança. 
Alguns efetivamente geram esgotamento, frustração e 
desilusão. Outros produzem animação, interesse e re-
novam as energias. Cerca de um ano atrás, o consultor 
Jim Hemerling, especialista em cultura organizacional e 
práticas de transformação nas empresas, ministrou uma 
palestra sobre o tema.

Sua conferência já alcançou 1,6 milhão de visualizações 
na internet e, até hoje, inspira debates entre os profissio-
nais que se ocupam da gestão em ambientes de mudança. 
Segundo ele, as pessoas normalmente se assustam quando 
descobrem que a organização vai desenvolver algum pro-
cesso de transformação. Afinal, se há mudança, imaginamos 
logo que seremos removidos de nossa zona de conforto.

Há mal-estar, sobretudo, quando a mudança se torna 
uma necessidade emergencial. Quando há crise, há tam-
bém cansaço e estresse. Se a ideia é fazer tudo correndo, 
não é para empreender o aprimoramento, mas para ga-
rantir a sobrevivência.

Para Hemerling, todavia, há um modo de mudar esse 
paradigma. Primeiramente, os líderes precisam inspirar 
suas equipes por meio de um propósito. Se a ideia não é 
salvar a lavoura, mas produzir uma supersafra, é provável 
que as pessoas se sintam mais motivadas e energizadas.

Outra dica: criar capacidades para que as pessoas en-
frentem com segurança o desafio da mudança. Como? 
Com aprendizado contínuo e habilitação para que utilizem 
as ferramentas operativas disponíveis.

Por fim, gerar uma liderança de caráter inclusivo, em que 
as pessoas tenham responsabilidades, possam oferecer su-
gestões e se sintam relevantes no processo de transformação.

Os profissionais tendem a valorizar produtos, servi-
ços e processos que ajudaram a criar, moldar, dinamizar 
ou atualizar. Essa ideia de pertencimento é fundamental 
no engajamento das pessoas. Portanto, é preciso que o 
líder ouça seus colaboradores e contemple, sempre que 
possível, suas visões sobre a transformação desejada.

O mais claro exemplo atual vem da gigante Microsoft. 
Quando Satya Nadella se tornou CEO da empresa, em 2014, 
encarou um difícil desafio: remodelar a empresa para com-
petir em um mercado que agora valoriza o móvel e a nuvem.

Para atingir esse objetivo, decidiu mudar a cultura 
organizacional, ainda departamentalizada e sustentada 
pelo modelo de competição interna.

Seu foco: estabelecer uma cultura de vida e de apren-
dizado. Para isso, escutou as pessoas, analisou suas su-
gestões e começou a criar condições para que desenvol-
vessem seus talentos criativos.

O processo está em curso, mas os colaboradores já 
notam a diferença. O foco principal da gestão agora está 
nas pessoas. Perceba que essa exigência não se apresenta 
somente às grandes corporações, mas também a você, 
que gere uma pequena consultoria, uma escola, uma loja 
ou um restaurante.

Ninguém escapa ao vento da mudança! Como você 
vai responder a essa demanda do novo tempo? Quem 
pode auxiliá-lo a fazer sua empresa melhor, mais ágil e 
mais admirada pelos clientes? Como percorrer o caminho 
sem ceder à fadiga? O debate está aberto.

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.

Toda mudança tem de ser cansativa?

Carlos Júlio 
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Se você já trabalhou em uma 
grande ou média empresa cer-
tamente já se perguntou por 

que algumas pessoas tão qualifica-
das são despedidas, enquanto ou-
tras relativamente inferiores no que 
diz respeito à qualidade do trabalho 
executado permanecem em seus car-
gos por anos a fio. A resposta está na 
chamada etiqueta empresarial.

O desemprego, de fato, vol-
tou a representar uma dor de 
cabeça gigante aos brasileiros 
nos últimos anos. Os dados 
mais recentes do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) revelam que 
no trimestre referente aos me-
ses de fevereiro a abril, o ín-
dice de desemprego no Brasil 
atingiu 13,6%, em média, o que 
representa mais de 14 milhões 
de brasileiros desempregados.

Logo de início, quando falamos 
de desemprego, é natural pen-
sarmos que os desligamentos 
são motivados, em sua maioria, 
por deficiência técnica. Em al-
guns casos, acreditamos que a 
empresa preferiu simplesmente 
manter em seu quadro de tra-
balho o profissional mais qua-
lificado, com melhor formação 
e/ou habilidades profissionais.

O que não se leva em conside-
ração nestas análises é que a 
demissão é motivada, na maio-
ria das vezes, por problemas 
comportamentais e não por 
deficiências relativas ao traba-
lho desempenhado. Pare para 
pensar nas últimas pessoas que 
foram desligadas de sua empre-
sa. Tenha a certeza de que, com 
exceção daqueles que foram 
demitidos em razão do salário 
ou de outras questões mais es-
pecíficas, a maior parte foi desli-
gada porque seu comportamen-
to estava aquém do esperado 
pela empresa. Ainda que tenha 
ocorrido um corte de profissio-
nais na companhia, certamente 
boa parte dos demitidos entrou 
no indesejável grupo devido a 
atitudes e comportamentos pas-
sados e não por conta de como 
exercia suas funções.

Cada vez mais as empresas têm 
se atentado à chamada etiqueta 
empresarial. Isso porque, quan-
do ela não é eficaz no cotidiano 
de trabalho, a companhia perde 
duas vezes: ao ficar com um pro-
fissional menos qualificado e ao 
ter de optar por desligar alguém 
que é bom no que faz, mas que 
tem uma série de problemas 
comportamentais. Para Ricardo 

Barbosa, diretor executivo da 
Innovia Training e Consulting, o 
impacto da implementação des-
se tipo de ação é fundamental 
para a manutenção e o crescimen-
to de uma empresa.

Para sustentar sua opinião, 
Barbosa menciona um estudo 
realizado pela Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos, 
que mostra que dois terços das 
demissões nas empresas são 
causadas por dificuldades de 
relacionamento com os colegas. 
A etiqueta empresarial busca 
atuar justamente neste cenário. 
“Isso explica porque pessoas 
altamente profissionais e com-
petentes no que fazem acabam 
sendo demitidas de suas em-
presas e outras – nem tão com-
petentes assim – permanecem, 
atingindo promoções e melho-
res oportunidades de carreira. 
Logo, podemos concluir que 
competência técnica não é tudo 
e que aquelas pessoas que não 
têm uma boa habilidade para 
criar relacionamentos, ou seja, 
etiqueta no convívio, acabam 
tendo menores chances de su-
cesso”, afirma Barbosa, que 
aproveita para explicar o con-
ceito de etiqueta empresarial, 

Regras de ouro
Muitas vezes negligenciada, etiqueta empresarial é fundamental  
para o bem-estar da própria empresa

Capa 
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tão comumente confundida ou 
mal interpretada.

“Etiqueta Empresarial é um con-
junto de cerimônias usadas no 
trato entre pessoas e empresas, 
regidas pela boa educação, bom 
comportamento, convenções so-
ciais, ética profissional e prescri-
ções oficiais. Seu objetivo é redu-
zir, ao mínimo, conflitos, precon-
ceitos, atritos, dúvidas, suspeitas 
e mal entendidos entre o público 
e as organizações, criando um cli-
ma de conhecimento, compre-
ensão, confiança, cooperação e 
parceria entre as partes que se 
relacionam”, aponta.

Algumas empresas são muito 
eficientes ao redigir manuais de 
trabalho, indicações de ativida-
des práticas que cada um deve 
desempenhar no exercício de 
suas funções. Estas empresas, 
no entanto, acabam se esque-
cendo de princípios básicos de 
convivência que muitas vezes 
são desrespeitados ou igno-
rados por alguns funcionários. 
Em muitas situações, os casos 
de desrespeito ou de atrito 
ocorrem independentemen-
te da hierarquia ou da relação 
profissional entre os funcioná-
rios. Portanto, não se trata sim-
plesmente de um problema 
de chefia ou de “pulso firme”, 
como alguns costumam acredi-
tar (erroneamente). “Essa pre-
ocupação deve abranger todo 
o contexto da empresa, desde 
o office-boy até o presidente, 
todos devem ter uma imagem 
coesa de etiqueta empresarial”, 
explica o especialista.

Com o auxílio de Ricardo 
Barbosa, a revista Mercado 
Automotivo desenvolveu uma 
série de tópicos que devem 
ser observados por quem de-

seja adequar-se corretamente 
à etiqueta empresarial e tam-
bém para aqueles que desejam 
implementar essas práticas no 
cotidiano de suas empresas. 
Os resultados certamente serão 
satisfatórios. Algumas recomen-
dações, por mais simples que 
possam parecer, são muitas vezes 
negligenciadas por parte da equi-
pe e valorizadas pelo restante, o 
que pode gerar graves conflitos 
internos. Confira a seguir:

Pontualidade

De acordo com o especialista, a 
pontualidade deve ser um pon-
to de honra no ambiente empre-
sarial. Esqueça, portanto, aque-
la máxima de que o brasileiro 
sempre considera “alguns mi-
nutinhos” como toleráveis. Isso 
só funciona (se é que de fato 
funciona) em situações sociais, 
fora do ambiente de trabalho. 
E ainda pode lhe gerar diversos 
ruídos se você ou alguém da 
sua equipe tiver que lidar com 
profissionais de outros países, 
mais rigorosos no cumprimen-
to de prazos e na pontualidade 
de forma geral. Para Barbosa, ao 
assumir um compromisso, este 
deve se tornar sua responsabi-
lidade, principalmente o horá-
rio. “Organize-se para chegar 
na hora todos os dias e para 
cumprir com os prazos propos-
tos. Caso perceba que não será 
possível cumprir com o compro-
misso no horário, ligue ou peça 
para ligarem informando sobre 
o atraso”, explica.

Vestimenta

Um item que parece absurda-
mente simples, mas que cos-
tuma gerar diversas confusões 
no cotidiano de empresas de 
variados setores. O recomen-
dado aqui é utilizar roupas dis-

cretas, sem modismos, já que 
a vestimenta representa muito 
para as outras pessoas, inclusi-
ve para aquelas que estão visi-
tando sua empresa ou estão só 
de passagem. “Decotes e cores 
berrantes, dentre outros erros, 
devem ser evitados, sob pena 
de perder a seriedade. Tome 
cuidados com higiene pessoal”, 
complementa. E muito cuidado 
se você precisa chamar a aten-
ção de alguém em relação a esse 
ponto. Para evitar problemas e 
interpretações erradas, chame 
a pessoa para conversar e es-
teja acompanhado de outro di-
retor ou de um funcionário dos 
Recursos Humanos. Exponha a 
situação e explique que não se 
trata de uma opinião pessoal, e 
sim de uma política da empre-
sa que deve ser respeitada por 
todos os funcionários.

Cordialidade e prestatividade

Barbosa chama a atenção para 
o ditado de que a primeira im-
pressão é a que fica. Para ele, 
esse conceito deve ser levado 
a sério, o que significa que de-
vemos sempre ser cordiais e 
prestativos já em um primeiro 
contato. É preciso ainda saber 
ouvir e falar na hora certa. Para 
facilitar os negócios, tenha sem-
pre cartões profissionais com 
você. Assim, você nunca estará 
desguarnecido e poderá expres-
sar melhor uma personalidade 
cordial e prestativa.

Educação

Parece básico, certo? Mas ain-
da é preciso destacar e chamar 
a atenção. Conforme orienta 
Barbosa, sempre ao entrar em 
um local peça licença, busque 
cumprimentar todas as pesso-
as que estiverem no local. No 
entanto, para evitar constrangi-
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mentos, apenas estenda a mão 
para cumprimentar se o inter-
locutor o fizer primeiro, e só se 
sente se for convidado por ele.

Comunicação

Na esteira do item anterior, 
busque comunicar-se correta-
mente com as pessoas. O re-
comendável aqui é olhar nos 
olhos, demonstrar atenção ao 
que estão falando, não se dis-
trair durante a conversa e bus-
que estabelecer um diálogo. É 
claro que imprevistos aconte-
cem, mas é muito desagradável 
conduzir uma reunião ou uma 
conversa diante de uma plateia 
que está ocupada com seus ce-
lulares ou tablets.

Postura

Barbosa ressalta que é impor-
tante manter uma postura cor-
reta no ambiente de trabalho, 
evitando, por exemplo, cruzar 
os braços ao tratar diretamente 
com uma pessoa. O especialis-
ta também recomenda que o 
profissional evite se sentar de 
qualquer jeito, jogando o corpo 
na cadeira, por exemplo. É im-
portante uma boa acomodação, 
porém ereto e de forma adequa-
da ao ambiente.

Adequação

Ainda que boa parte dessas 
recomendações possam ser 
aplicadas nas mais diversas 
corporações, boa parte das em-
presas possui códigos de ética 
e de conduta para seus próprios 
funcionários. Procure sempre se 
informar onde trabalha a res-
peito desse material e leia-o 
com atenção. Pode acontecer, 
por exemplo, de um compor-
tamento ser admitido em uma 
empresa e considerado inade-
quado em outra. O uso de redes 

sociais, por exemplo. Enquanto 
determinadas companhias blo-
queiam ou rejeitam qualquer 
uso de redes sociais pessoais 
durante o expediente, algumas 
entendem a prática como nor-
mal, embora adotem algumas 
restrições de uso.

Organização

Seja organizado e demonstre 
isso, aponta Barbosa. Para ele, 
é preciso planejar adequada-
mente seu tempo e sua mesa, 
mantendo papéis e arquivos 
de computador nos devidos lu-
gares. Pense que outros funcio-
nários poderão precisar acessar 
esses documentos na sua ausên-
cia. Aquela “bagunça que só você 
entende”, portanto, não é bem 
vista em um ambiente de traba-
lho sério. É claro que cada pro-
fissional tem suas individualida-
des em seu espaço de trabalho, 
mas isso não significa deixar sua 
mesa de “pernas para o ar”, em 
completo desalinho em relação 
ao ambiente geral da empresa.

Respeito

Mais um ponto simples, que pre-
cisa ser evidenciado: respeite os 
colegas e o espaço de trabalho. 
“Não precisa ficar mudo durante 
o expediente, mas evite ao má-
ximo assuntos que exponham o 
seu lado pessoal ou o de algu-
ma outra pessoa. Fofocas nunca 
combinaram com o ambiente 
profissional. Além disso, adeque 
a altura da sua voz ao ambiente”, 
completa o especialista.

Celular

O especialista recomenda cui-
dado com a utilização de ce-
lulares no trabalho. “Evite li-
gações pessoais e caso estas 
ocorram, busque ir para um lo-
cal privado. Não fale demasia-

damente alto e muito menos 
utilize termos de baixo calão. 
Cuidado com o toque do ce-
lular, o correto é deixá-lo no 
modo silencioso”, afirma.

Amizades

Amizades no ambiente de tra-
balho é um tema delicado, de 
acordo com Barbosa.  Para ele, 
é muito importante diferenciar 
amigos de colegas de trabalho, 
principalmente no ambiente 
da empresa. Esse limite pode 
ser útil quando for necessário 
realizar uma cobrança ou fazer  
um feedback.

Comportamento

Por fim, Barbosa chama a atenção 
para dois pontos no cotidiano 
profissional: bom humor e “jogo 
de cintura”. O primeiro é uma ne-
cessidade nas empresas, segun-
do ele. “Quando estiver tendo 
um dia difícil, reflita se alguém 
do trabalho tem a obrigação de 
compartilhar as dificuldades com 
você. Contudo, cuidado com as 
brincadeiras. Um ambiente de 
trabalho descontraído é positivo 
desde que sejam feitas apenas 
brincadeiras saudáveis, que pro-
movam um ambiente alegre e 
equilibrado”, explica.

Em relação ao chamado “jogo 
de cintura”, Barbosa explica que 
diante de imprevistos é preciso 
saber ouvir a opinião dos ou-
tros, ainda que os pontos sejam 
divergentes. Assim, será possí-
vel chegar a um consenso cujo 
objetivo primordial deve ser a 
evolução da própria empresa. 
“É preciso saber argumentar e 
também ceder”, finaliza.
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O desafio de chegar aos 100 
anos de atuação no Brasil foi cum-
prido e com louvor. A SKF atingiu 
a marca em 2015, ciente de que 
sua trajetória em nível nacional 
e global a qualificavam como um 
dos principais atores do setor 
automotivo brasileiro. Em 2017, 
aos 102 anos no Brasil e 117 no 
mundo, a empresa busca adaptar-
-se rapidamente às inovações 
que parecem surgir cada vez mais 
depressa na indústria e também 
no mercado de automóveis.

Chama a atenção na trajetória 
da empresa o desafio assumido 
já em 1915 de ingressar no então 
incipiente mercado brasileiro. À 
época, apenas oito anos após sua 
fundação na Suécia, a empresa 
buscava ampliar seus mercados 
e viu no Brasil uma possibilidade 
de marcar presença na América 
Latina. Dessa forma, contribuiu 
ativamente com o processo de 
industrialização e crescimento 

econômico brasileiro que seria vi-
venciado nas décadas seguintes.

Quando chegou ao Brasil, a 
SKF estruturou uma loja no Rio de 
Janeiro, por meio da qual realizava 
importações de diversos tipos de 
rolamentos para suprir o mercado 
nacional. Foi somente em 1943 
que a sucursal brasileira tornou-se 
subsidiária do grupo sueco.

Nas décadas seguintes, a 
empresa conviveu de perto com 
os melhores e também os piores 
momentos da economia brasilei-
ra. Por volta de 1950, atenta ao 
aumento de demanda por peças 
devido à chegada de montadoras 
ao Brasil, a SKF inaugurou sua 
primeira fábrica no país, na cidade 
de Guarulhos, região metropolita-
na de São Paulo. Durante a década 
de 1980, a empresa decidiu deixar 
Guarulhos e mudou a planta para 
a cidade de Cajamar devido, prin-
cipalmente, às movimentações de 
mercado e também ao aumento da 
demanda brasileira.

Nestes mais de cem anos 
de atuação no Brasil, a SKF tem 
se movimentado em diferen-
tes segmentos industriais, tais 
como energia, agricultura, naval, 
ferroviário, mineração, celulose, 
aeroespacial e, principalmente, 
automotivo. Graças ao aumento 
da demanda nos últimos anos, 
a SKF anunciou em 2014 a cons-
trução de uma nova fábrica para 
a produção de rolamentos de 
coroas de orientação Kaydon para 
fabricantes de turbina eólica que 
fornecem soluções para o setor no 
Brasil. Ao longo das últimas déca-
das, a empresa tem aproveitado 
sistematicamente a evolução do 
mercado automotivo brasileiro, 
ampliando suas estruturas e seus 
ramos de atuação.

Atenta às inovações

Por mais que a SKF tenha 
ciência da importância de sua 
trajetória centenária no Brasil e 
no mundo, a empresa não igno-
ra as constantes inovações que 

Além do centenário
Após ultrapassar cem anos de atuação no Brasil, SKF dedica-se a 
compreender (e implementar) as novidades do setor automotivo

Em Destaque 
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surgem quase que diariamente na 
indústria e também no mercado 
consumidor. Tais novidades aca-
bam por gerar novas demandas 
junto aos clientes e a necessidade 
de inovar passa a ser de todos os 
entes do setor.

Pensando nisso, a SKF passou 
a desenvolver aplicativos móveis, 
a serem utilizados em celulares e 
tablets de forma mais ágil e eficaz 
por consumidores e colaborado-
res. As ferramentas estão disponí-
veis atualmente na loja de aplica-
tivos da Apple e Android. Um dos 
principais objetivos da marca com 
as ferramentas digitais é permitir 
que todos tenham acesso fácil 
às informações mais recentes do 
mercado de autopeças, utilizando 
também aplicativos que permi-
tem otimizar o trabalho de seus 
colaboradores e parceiros.

Um dos aplicativos disponíveis é 
o SKF Actuator Select, uma ferra-
menta que permite que o usuário 
selecione com facilidade o atuador 
adequado para atender às neces-
sidades de sua aplicação. Por meio 
de outro dispositivo, o usuário pode 
obter informações sobre peças de 
reposição automotivas premium 
SKF onde quer que esteja.

Há ainda outra ferramenta 
desenvolvida pela SKF, com o 
objetivo de permitir que o usu-
ário selecione o fuso de esferas 
e o fuso de rolos adequados 
para atender às necessidades de 
aplicação. “Com base nos critérios 
especificados, o usuário pode 
selecionar os produtos a partir 
de uma lista de resultados e ver 
as especificações e os desenhos. 
Também estão disponíveis casos 
de aplicação para referência”, 
explica a companhia.

Dentre as ferramentas que 
buscam facilitar o trabalho dos 
usuários, é possível destacar duas 
que cumprem bem seu papel. 
Por meio da Bearing Calculator, a 
SKF permite que sejam feitas a 
busca e o cálculo para produtos 
de rolamentos SKF. Já a SKF Belt 
Calculator faz com que o usuá-
rio possa elaborar e verificar os 
acionamentos por correias aonde 
quer que esteja. São diversos 
aplicativos, com variadas funções, 
mas basicamente com o mesmo 
objetivo: facilitar a vida (e o traba-
lho) daqueles que lidam direta-
mente com o universo da SKF.

Dessa forma, a empresa confir-
ma sua estratégia de posicionar-

-se ao lado de clientes e colabo-

radores em meio às constantes 

novidades tecnológicas que 

passam a fazer parte do cotidiano 

de todos. Mais do que apenas 

servir-se das novas tecnologias, a 

companhia tem auxiliado a todos 

neste momento, fazendo com 

que a adaptação a estes novos 

cenários não seja tão conflituosa. 

É uma posição corajosa e que 

demonstra a força da empresa em 

olhar para o futuro, sem deixar de 

lado a trajetória centenária que 

lhe permitiu chegar até aqui.

Atualmente, o Grupo SKF 

conta com cerca de 45 mil fun-

cionários e 18 centros técnicos 

espalhados por todo o mundo. 

Ao longo dessas últimas déca-

das, a companhia ainda passou 

a se dedicar à proteção do meio 

ambiente e às comunidades que 

vivem em seu entorno. Com esta 

atuação, a SKF apenas reforça seu 

compromisso com o país e reúne 

toda sua expertise e história para 

seguir crescendo em solo brasi-

leiro. Por mais 10, 20, 50 ou, quem 

sabe, 100 anos de trabalho.
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PEÇAS PARA MOTOS
QUE SUPERAM OS LIMITES

DE QUALIDADE

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.
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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.



Quem já está no mercado de trabalho há algu-
mas décadas certamente já se deparou com 
diferentes perfis profissionais entre seus su-

bordinados e colegas de profissão. Ultimamente, muito 
se tem falado sobre a chamada Geração Z, que repre-
senta aqueles nascidos entre os anos de 1990 e 1999. 
Ou seja, pessoas que estão ingressando no mercado 
de trabalhado após deixarem a universidade ou até 
mesmo a escola. Os desafios são grandes, especial-
mente para aqueles que precisam liderar esse corpo 
de trabalho tão distinto.

Pensando nisso, a Editora Sextante traz às livrarias 
brasileiras o livro O Que Todo Jovem Talento Precisa 
Aprender (R$ 40, 288 páginas). Escrito pelo consultor e 
palestrante Bruce Tulgan, a obra busca apontar concei-

tos e ideias essencialmente importantes não apenas 

para os jovens da Geração Z, mas também para todos 

aqueles que lidam com esses profissionais. O objetivo 

é identificar, a partir do livro, as principais habilidades 

e fraquezas da Geração Z, de modo a extrair desses 

profissionais o que de melhor eles podem oferecer.

Bruce Tulgan é atualmente consultor de líderes 

empresariais. Fundador da empresa de treinamento 

e gerenciamento Rainmaker Thinking, Inc, Tulgan escre-

veu artigos sobre o assunto para inúmeras publicações 

como The New York Times, USA Today, Harvard Business 

Review e Human Resources.

Ao analisar a chamada Geração Z, Tulgan observou 

que esses profissionais têm muito a oferecer ao merca-

Como lidar com a Geração Z
Livro traz conceitos e estratégias para explorar o 
melhor (e corrigir o pior) dos jovens que chegam 
ao mercado de trabalho

Cultura 
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do com sua chegada. São novas competências técnicas, 
ideias, perspectivas e energias integradas ao mercado 
de trabalho. No entanto, foi possível observar também 
a falta de determinadas habilidades interpessoais em 
profissionais desse grupo. Essas habilidades são cha-
madas de soft skills, algo como o conjunto adequado 
de características pessoais e comportamentos de um 
indivíduo nas interações com os outros. Para o autor, é 
justamente essa lacuna que tem limitado o desenvolvi-
mento da Geração Z e “enlouquecido” os profissionais 
mais velhos e mais experientes.   

“Em nossa pesquisa com gestores, quase todos 
nos contam uma versão do que certa vez ouvi de um 
gerente de meia-idade, funcionário de uma empresa 
farmacêutica: ‘Quando eu era jovem e inexperiente, 
posso ter sido ingênuo ou imaturo, mas sabia que de-
veria usar gravata, fazer contato visual, dizer ‘por favor’, 
‘obrigado’, ‘sim, senhor’ e ‘sim, senhora’. Também sabia 
quando era hora de ficar calado, manter a cabeça baixa 
e trabalhar duro sem que precisassem me mandar fazer 
isso a todo momento’”, cita o autor em seu livro.

De acordo com Tulgan, desde que começou a 
acompanhar e registrar as queixas mais frequentes 
envolvendo a Geração Z, as habilidades interpessoais 
dos funcionários começaram a aparecer com maior 
frequência e de modo mais sistemático nas reclama-
ções. As principais queixas dos gestores eram de que 
os jovens da Geração Z são pouco profissionais, não 
assumem responsabilidade nem prestam contas de 
nada do que fazem, não têm uma boa postura no tra-
balho, não sabem lidar com outras pessoas, não têm 
pensamento crítico, têm problemas para se submeter 
às autoridades, não se sacrificam pelo bem maior e 
não sabem pensar, aprender e se comunicar sem ter 
de consultar algum dispositivo eletrônico.

Tais reclamações aos poucos vão minando a estru-
tura construída pela Geração Z. Ainda que sejam bem 
qualificados e tenham uma inteligência diversificada e 
globalizada, há sensível dificuldade no relacionamento 
com outros colegas de trabalho, com clientes e com a 
chefia direta. 

“Existe uma lacuna cada vez maior entre as expec-
tativas dos empregadores e a realidade de como os 
novos talentos do mercado se apresentam no local de 
trabalho. Muitas vezes esses novos astros possuem as 
mais recentes e melhores competências e os métodos 
mais eficazes. Diversos deles parecem ter desenvol-

vido quase “superpoderes” em suas áreas de inte-

resse. Costumam saber tudo das últimas novidades. 

No entanto, cada vez mais faltam a eles os velhos 

fundamentos, as habilidades interpessoais, não téc-

nicas”, explica o autor.

Um dos objetivos do especialista com o livro é 

mostrar aos gestores e executivos que a falta de habi-

lidades interpessoais da Geração Z pode ser corrigida 

no ambiente de trabalho. Eles já deveriam chegar ao 

mercado de trabalho com estas competências a partir 

da família e da universidade? Provavelmente sim. Mas 

este não é o cenário atual e, sejamos sinceros, não deve 

mudar tão cedo. Portanto, para evitar problemas mais 

sérios no ambiente de trabalho, o ideal é atuar junto a 

estes jovens de modo a condicioná-los nas fraquezas 

exibidas por Tulgan em seu livro.

“Costumo dizer a meus clientes que, se você está 

contratando jovens hoje em dia, a falta de habilida-

des interpessoais que eles apresentam é problema 

seu, sim. Mas também há uma boa notícia: você pode 

preencher essa lacuna; isso lhe proporcionará uma 

enorme vantagem estratégica na hora de contratar os 

novos talentos mais promissores, ambientá-los rapi-

damente, melhorar o próprio desempenho, aprimorar 

os relacionamentos e diminuir as taxas de rotativida-

de”, complementa.

O livro cumpre seu papel em mostrar estratégias 

de aprimoramento e de entendimento da Geração 

Z. Além disso, o autor busca trazer seus conceitos 

de forma didática, atraindo a atenção tanto de ges-

tores e executivos, como de membros da própria 

Geração Z, já cientes de suas dificuldades no rela-

cionamento interpessoal.

A leitura é recomendada especialmente para aque-

les que têm visto a necessidade de preparar membros 

da Geração Z para assumir cargos de chefia em um 

futuro próximo. Se os jovens já apresentam proble-

mas em um cenário de menor responsabilidade e de-

mandas, tais dificuldades só aumentarão em caso de 

promoção e evolução natural da carreira. Para Tulgan, a 

partir do que é exposto no livro, será possível descobrir 

várias maneiras de ajudar a Geração Z a desenvolver 

um quesito de cada vez, tornando estes profissionais 

em funcionários, colegas e futuros líderes muito mais 

eficazes e bem-sucedidos.
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Gestão de pessoas é um tema que desperta muito 
o interesse das organizações. O assunto é impor-

tante porque impacta diretamente o desempenho e o 
resultado das empresas. A excelência neste processo 
é fator determinante na oferta de produtos e serviços 
competitivos e atrativos para o mercado.

Diante da relevância do assunto, fomos a campo e 
pesquisamos quais são as tendências de gestão de pes-
soas que devemos nos atentar em 2017. Consultamos os 
estudos Future of Work (Futuro do Trabalho), realizado 
pela ADP (Automatic Data Processing) e o site Glassdoor, 
um dos maiores portais de carreira do mundo.

Confira nossa lista abaixo:

1. Mobilidade no trabalho

O home-office, prática que permite que os colabo-
radores trabalhem de casa, não é algo novo, porém, 
tem se tornado comum dentro das empresas. Assim 
como a contratação de free-lancers – ou profissionais 
autônomos – que não têm vínculos empregatícios ins-
titucionais (carteira assinada, entre outros benefícios). 
Geralmente, seus contratos são específicos para uma 
demanda ou job.

2. Autogestão

O colaborador não terá mais alguém que supervisio-
ne seu trabalho. Ganha força a autogestão como forma 
de sustentar o protagonismo do profissional. As estru-
turas cada vez mais enxutas e menos hierarquizadas 
exigirão colaboradores mais qualificados e generalistas 

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

trabalhando em função de projetos e entregas e não 
apenas sobre tarefas.

3. Trabalho pelo propósito

Relacionado à tendência anterior, cresce no mer-
cado o número de colaboradores que aceitam opor-
tunidades com base no propósito, seja da ação ou da 
empresa, e não mais prioritariamente pelo cargo a ser 
ocupado, pelos benefícios da vaga ou pela forma de 
contratação. De qualquer maneira, aqui está mais um 
grande impacto na gestão de pessoas. A sugestão é 
que os profissionais de RH reflitam sobre estratégias 
de engajamento e sobre cultura corporativa.

4. Employer branding

Você já deve ter ouvido falar nisso. Não é uma no-
vidade, mas ganha cada vez mais adeptos. O termo 
obviamente tem origem no marketing. A expressão 
branding significa o esforço contínuo de gerar valor 
para a marca. No caso do employer branding a ideia é 
a mesma, porém, o alvo é diferente. Enquanto as ações 
de branding miram os consumidores, o employer bran-
ding tem como alvo os colaboradores da organização. 
Despertar o desejo de fazer parte de uma organização 
é o objetivo central do employer branding, que busca 
o engajamento dos atuais e potenciais colaboradores.

5. Planejamento de carreira em “W”

Há pouco tempo, a única forma de crescer em uma 
empresa era no sentido vertical, ou “Y”, na qual o pro-
fissional, assim que atinge um determinado nível de 
conhecimento e experiência, precisa escolher entre 

8 tendências de gestão de pessoas para 2017
A forma como as organizações lidam com seus colaboradores influencia diretamente 
nos seus resultados. Veja aqui as perspectivas para a gestão de sua equipe.

Sebrae 
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dois caminhos: a carreira gerencial ou a técnica. Hoje, 
devido à complexidade de várias organizações e à mul-
tidisciplinaridade dos colaboradores, surgiu um novo 
modelo, a carreira em “W”, que consiste em adicionar 
mais uma opção de carreira para o profissional: a car-
reira de gestor de projetos.

6. Job rotation

Essa tendência tem tudo a ver com a geração de 
profissionais do futuro. Essa prática permite que o 
colaborador se movimente mais dentro da empresa 
e consiga aprender sobre determinado negócio com 
profundidade. Vivenciando diferentes rotinas, ativi-
dades e funções, o profissional é capaz de entender 
os processos e ampliar o seu ponto de vista sobre as 
diferentes áreas de atuação de sua carreira.

7. Remuneração variável X remuneração fixa

Uma das mais fortes tendências na gestão de pes-
soas no futuro é que a remuneração fixa, aquela base-
ada nas competências (capacidade para resolver pro-
blemas) exigidas para o cargo, seja cada vez menor, 
se comparada à remuneração variável, cuja base é o 

desempenho individual de cada colaborador e, em 
alguns casos, da equipe como um todo. A forma como 
essa remuneração é paga varia de cultura para cultu-
ra: da tradicional PLR paga no Brasil à opção de com-
pra de ações da companhia oferecida aos executivos 
norte-americanos. Aliás, a possibilidade de se tornar 
sócio da empresa em que trabalha aparece, por si só, 
como uma forte tendência na gestão de pessoas para 
os próximos anos.

8. Treinamento corporativo virtual

A maneira como as áreas de treinamento levam o 
conhecimento às equipes tem sofrido cada vez mais 
impacto. Trazer as pessoas ao conhecimento já não é 
mais uma ação efetiva. O atual cenário indica que o 
mais eficaz é disponibilizar o material para que o aluno 
tenha a opção de acessá-lo a qualquer momento e de 
onde desejar. Nesse sentido, as ferramentas de EAD 
têm se sofisticado, contribuindo para a superação da 
resistência das pessoas quanto ao ensino a distância.

* Conteúdo produzido em parceria com a Fundação 
Nacional de Qualidade 
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   Não importa onde está a   
       necessidade do seu cliente.  
A solução está na TVH-Dinamica. 

Na fábrica ou no campo, peça que a gente tem!
Mais de 160 mil itens de todas as marcas, nas linhas de 
movimentação, industrial e agrícola. Estoque global com  
600 mil itens, atendendo mais de 21 milhões de referências 
de máquinas diversas.

Peças para tratores e máquinas agrícolasPeças para empilhadeiras, plataformas aéreas e 
equipamentos portuários

Rua Francisco Foga, 840 • Distrito Industrial • Vinhedo/SP
infotvhdinamica@tvh.com • www.tvhdinamica.com.br • Tel.: 19 3045-4251
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Tel.: 11 2643-8888
brindes@galvani.com.br

www.galvani.com.br

Sempre com você!

Visite nossa Loja Virtual: www.http://lojagalvani.com.br
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Enquanto a indústria automotiva ingressa em 
fase de grandes transformações, profissionais 
da qualidade trabalham na criação de padrões 

que atendam as novas demandas do mercado global. 

“O Avanço da Qualidade na Revolução Automotiva” será 

o mote do 5º Fórum IQA da Qualidade Automotiva, que 

reunirá lideranças da indústria dia 9 de outubro, no 

Centro de Convenções Milenium, em São Paulo.

5º FÓRUM IQA DA  
QUALIDADE AUTOMOTIVA

Data: 9 de outubro de 2017 
Local: Centro de Convenções Milenium 
Rua Dr. Bacelar, 1.043, Vila Clementino,  
São Paulo, SP.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

www.iqa.org.br 
E-mail: forumdaqualidade@iqa.org.br 
Telefone: (11) 5091-4545

AGENDE-SE: Fórum IQA 
debaterá o avanço da qualidade 
na revolução automotiva

Especialistas que atuam em diferentes segmentos 
– montadoras, autopeças, concessionárias, 
distribuidores, oficinas, entidades setoriais, 
consultorias e governo – participarão do fórum para 
debater as respostas da qualidade frente à revolução 
na cadeia automotiva. O encontro é promovido pelo 
Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) e reconhecido 
como o principal fórum brasileiro de discussão sobre a 

qualidade no setor automotivo. 

IQA - Instituto da Qualidade Automotiva  Ingo PelIkan 
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Perdi a conta de quantas vezes já li essa frase 

inserida no texto atribuído a William Shakespeare, 

poeta e dramaturgo inglês, embora sua autoria 

nunca tenha sido comprovada: “Nossas dúvidas 

são traidoras e nos fazem perder o bem que pode-

ríamos conquistar se não fosse o medo de tentar”.

Imagine em quantas áreas da vida isso pode 
ser aplicado: nos negócios, nos relacionamentos 
conjugais, nas mudanças de emprego, cidade, es-
tado ou país, na forma como absorvemos e inter-
pretamos as informações, na maneira como nos 
relacionamos com as pessoas que nos querem 
muito bem, abertamente, ou mal, às escondidas. 

Nossas dúvidas são traidoras

fr
ee

pi
k.

co
m

Jerônimo Mendes 

38



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.

D
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çã
oA dúvida é um órgão do corpo humano não ca-

talogado pela ciência. Por ser resistente e frágil 
ao mesmo tempo, e, dependendo do impacto, 
poderia ser considerada tão crucial para o corpo 
quanto o coração e o cérebro. Quando se mistura 
com a emoção, o efeito é devastador para ambos.

A dúvida é o termômetro dos seus desejos mais 
profundos, o limite entre o certo e o errado, o sim 
e o não, a dor e a alegria, a prisão e a liberdade, 
o início e o fim, o sufoco e a glória, as coisas boas 
e as coisas ruins. Ela é o mais puro reflexo do seu 
nível de coragem, razão pela qual “existem mo-
mentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pes-
soas incomparáveis”, segundo Fernando Pessoa.

Viver ou morrer? Mudar ou ficar? Fugir ou su-
portar? Explodir ou sufocar? Mandar tudo para o 
inferno ou deixar a vida te levar? Discutir ou ser 
feliz? Nossas dúvidas são traidoras. Elas impõem 
regras ou limites com os quais nem sempre con-
cordamos, mas aceitamos para o nosso próprio 
bem ou nosso próprio mal.

O fato é que as circunstâncias e os ambientes 
têm muita influência sobre nós, embora sejamos 
os principais responsáveis pelo que acontece 
conosco. Assim sendo, qualquer comparação é 
infrutífera. Cada um é o que é e, apesar do espaço 
curto de vida, é possível realizar muito. Leva tem-
po para descobrir o quanto somos ricos em todos 
os sentidos, por isso as dúvidas nos consomem.

Como lembra o texto atribuído a Shakespeare, 
“heróis são pessoas que fizeram o que era ne-
cessário fazer enfrentando as consequências.” Por 
vezes, as consequências precisam atropelar suas 
dúvidas, afinal, “tudo vale a pena quando a alma 
não é pequena”. Existem coisas pelas quais você 
vai se arrepender para o resto da vida, quer tenha 
feito, quer não.

Se alguém me disser que já passou dessa fase, 
eu diria: bobagem! Não importa a idade, as dúvi-
das estão sempre nos atormentando. Elas querem 
nos ver de joelhos, rastejando, humilhando-nos 
até criarmos coragem para tomar uma atitude que 
beire a mais pura sensatez. Contudo, uma decisão 
aparentemente sensata pode ser a mais insensata 

aos olhos de quem não faz a mínima ideia do que 
se passa na sua cabeça.

Por isso, meu caro amigo, paciência e sabedoria 
andam juntas. Não se pode obter a primeira sem a 
segunda nem vice-versa. As coisas mal realizadas 
são frutos da afobação, do desespero, da ansie-
dade, da estratégia mal conduzida. Isso vale para 
todas as áreas da vida, mas não desanime. Os 
grandes nomes da história mundial foram reféns, 
por algum momento, da dúvida.

Se ainda lhe resta alguma dúvida, lembre-se: 
a vida é feita de escolhas e, na maioria das vezes, 
temos pouco controle sobre elas. Quase sempre, 
as dúvidas nos escolhem e nos empurram contra 
a parede. Elas são invariavelmente cruéis. Tentar 
se esquivar, procrastinar, deixar o tempo resolver 
por si só apenas retarda as decisões que, mais dia 
menos dia, precisam ser tomadas.

As dúvidas nos ajudam a tomar decisões que 
dependem, exclusivamente, do nosso próprio ju-
ízo e este, por sua vez, é tão traidor quanto elas. 
O importante é que você decida, arrisque de vez 
em quando e carregue a feliz sensação de ter feito 
algo na vida sem ter que recorrer aos outros.

Apesar de traidoras, nossas dúvidas são o 
combustível da luta diária pela sobrevivência. 
Precisamos delas para crescer, evoluir e nos man-
ter vivos. São as dúvidas que nos ensinam a tirar 
do fundo da alma a força que nem imaginamos 
existir lá dentro.

Pense nisso e seja feliz! 
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Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUN
A

MAI
B

JAN-JUN
C

JUN
D

JAN-JUN
E

A/B A/D C/E

Total 175.228 175.436 913.213 149.651 845.499 -0,1 17,1 8,0

Veículos leves 169.901 170.416 887.679 144.632 815.117 -0,3 17,5 8,9

Automóveis 148.164 149.660 775.342 123.560 707.570 -1,0 19,9 9,6

Comerciais leves 21.737 20.756 112.337 21.072 107.547 4,7 3,2 4,5

Caminhões 4.074 3.953 20.638 4.037 24.701 3,1 0,9 -16,4

Semileves 148 143 781 178 900 3,5 -16,9 -13,2

Leves 1.032 920 4.994 1.104 6.549 2,2 -6,5 -23,7

Médios 369 355 1.794 403 2.193 3,9 -8,4 -18,2

Semipesados 1.022 1.055 5.519 1.224 7.205 6,4 -8,3 -23,4

Pesados 1.403 1.480 7.550 1.128 7.854 -5,2 24,4 -3,9

Ônibus 1.253 1.067 4.896 982 5.681 17,4 27,6 -13,8

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 131,1 121,9 169,3 140,3 175,4 175,2

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS

Em relação ao licenciamento de autoveículos novos nacionais, junho manteve-se praticamente estável na compa-
ração com o mês de maio. Houve variação negativa mínima, de 0,1% no período. Quando se leva em consideração 
o mês de junho de 2016, entretanto, há alta de 17,1% em 2017, evidenciando os resultados positivos apresentados 
pela indústria atualmente. Importante destacar também o desempenho semestral da indústria: houve aumento 
de 8% na comparação entre o primeiro semestre de 2017 ao mesmo período de 2016. O resultado foi influenciado 
principalmente pelo segmento de Veículos Leves.

Números do Setor 
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Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

JUN
A

MAI
B

JAN/JUN
C

JUN
D

JAN/JUN
E

A/B A/D C/E

Total 212.281 250.872 1.263.231 184.483 1.024.865 -15,4 15,1 23,3

Veículos leves 203.248 241.164 1.217.237 177.08 984.391 -15,7 14,8 23,7

Automóveis 171.640 208.261 1.057.305 145.713 843.054 -17,6 17,8 25,4

Comerciais leves 31.608 32.903 159.932 31.376 141.337 -3,9 0,7 13,2

Caminhões 6.797 7.576 36.021 5.570 31.235 -10,3 22,0 15,3

Semileves 246 212 1.227 114 1.317 16,0 115,8 -6,8

Leves 1.242 1.302 7.137 1.539 8.127 -4,6 -19,3 -12,2

Médios 673 598 2.961 400 2.133 -11,1 49,5 38,8

Semipesados 2.089 2.455 11.360 1.440 8.705 -14,9 45,1 30,5

Pesados 2.622 2.934 13.336 2.077 10.953 -10,6 26,2 21,8

Ônibus (Chassis) 2.236 2.132 9.973 1.824 9.239 4,9 22,6 7,9

Rodoviário 534 649 2.704 560 2.628 -17,7 -4,6 2,9

Urbano 1.702 1.483 7.269 1.264 6.611 14,8 34,7 10,0

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 174,1 200,4 235,4 189,5 237,1 212,3

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Quando se considera a produção de autoveículos montados, o cenário positivo mantém-se apenas nas compa-
rações semestrais e em relação a junho de 2016. O confronto entre junho e maio de 2017 revela queda de 15,4% 
do índice, influenciada principalmente pelo desempenho do segmento de Veículos Leves. Entre o primeiro 
semestre de 2016 e o de 2017, entretanto, a alta é superior a 20%. Neste cenário, os resultados mais expressivos 
provêm de segmentos específicos de Caminhões, como os Médios e Semipesados. Os ônibus também registraram
variação semestral positiva.
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 O empreendedor que almeja crescer e ampliar 
o seu negócio sabe que precisa de colaborado-
res engajados, funcionários certos e nos lugares 
certos. 

Para receber e atender bem aos clientes externos é 
primordial  atenção redobrada com os clientes inter-
nos e um cuidado especial com as cinco ações abaixo: 

1) CONTRATAR

–  ATITUDE: contrate atitude, depois você treina a 
habilidade. É fundamental perceber se as atitudes do 
funcionário convergem com os valores da empresa. 

– REFERÊNCIAS: outra dica indispensável é li-
gar para os empregos anteriores, principalmente 
para perguntar quais eram os pontos fortes e fra-
cos. Isso é essencial para saber se você suportará 
aquele defeito. Outro dia mesmo, um líder ligou 
num emprego anterior e escutou que aquele fun-
cionário era muito engajado com as metas, mas 
apresentava como ponto negativo seguidos atra-
sos em reuniões e chegada no trabalho. Há líderes 
que não se incomodam com o atraso se ele atingir 
as metas, já para outros, o atraso é inaceitável. 

– TENDÊNCIA: fique atento à tendência cada vez 
maior de substituir os extrovertidos pelos intro-
vertidos, afinal, o primeiro se concentra em falar 
bastante, já o segundo escuta mais e fala menos, 
mas de forma mais assertiva. 

2) TREINAR 

Pare para pensar. Qual foi a última vez que você 
treinou a sua equipe? 

– HÁBITO: lembre-se: só se conquista a excelência 
com qualificação constante. 

– QUEM: treine os novatos e, principalmente, os 
veteranos. Quem acha que sabe tudo não sabe 

nada. Utilize o treinamento como uma ferramen-
ta de desenvolvimento, não apenas um ato de 
correção. 

– COMO: há várias formas simples e baratas de trei-
nar o pessoal. Pode ser em palestra, curso on-line, 
páginas de livros, trechos de filmes (chamado cine 
pipoca) e até com mensagens diárias via WhatsApp.

– CLIMA: torne o treinamento um entretenimen-
to, ou seja, agregue conhecimento de uma forma 
alegre, descontraída e interessante. 

3) MONITORAR 

O que não é mensurado não pode ser gerenciado. 
O líder precisa estabelecer metas, apoiar a equipe 
e cobrar resultados.

O acompanhamento da equipe pelo empreen-
dedor é essencial para que cada colaborador 
possa saber claramente o que a empresa espe-
ra dele e, consequentemente, possa agigantar 
seu desempenho.  Reuniões participativas com 
foco na solução colaboram para o maior com-
prometimento do funcionário e o monitoramen-
to dos resultados, impede que qualquer uma 
das partes seja pega de surpresa no caso de  
uma má performance.

5 ações fundamentais na hora 
do empreendedor crescer
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Certa vez, meu ex-chefe disse: “Erik, eu nunca 
mando ninguém embora, eu apenas comunico o 
que ele já sabe que vai acontecer”. 

4) MOTIVAR

Ninguém motiva ninguém, na verdade, o que ocor-
re é uma automotivação, mas o líder pode sim 
criar um ambiente motivador para que as pessoas 
que atuam com ele possam se automotivar. 

Há 3 grupos de pessoas e o líder deve nortear 
suas ações para cada perfil: 

– Realização: são aqueles que se motivam com o 
desafio, são apaixonados por recordes e precisam 
de fatos novos. 

– Afiliação: zelam pela harmonia. Não adianta fazer 
para eles, faça para as pessoas que eles gostam, 
colegas de trabalho ou familiares. 

– Poder: buscam crescer na organização. São moti-
vados quando reconhecidos em público e agigan-
tam seus resultados ao serem elogiados. 

5) REMUNERAR 

A remuneração pode ser fixa, variável ou mista, ou 
seja, parte fica e parte é comissionada. A terceira 
opção costuma gerar melhores resultados, afinal, 
contratos baseados na meritocracia e prêmio por 
desempenho, costumam impulsionar a perfor-
mance do colaborador. 

Não se limite a pagar uma comissão uniforme. Se 
possível, comece a variar os percentuais, poden-
do pagar uma comissão menor para os produtos 
e serviços de fácil comercialização ou de baixa 
lucratividade, e ampliando o percentual quando 
o item gerar maior rentabilidade para a empresa. 

Seguindo esses 5 passos, a chance de compor 
uma equipe de sucesso é bem maior para poder 
delegar, dar autonomia para eles decidirem, afi-
nal, quem pretende crescer sabe que precisa de 
gente boa para poder delegar. Reter talentos e 
empoderar a equipe será primordial para quem 
deseja crescer profissionalmente e alavancar o 
seu negócio.  



Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Mar-17/Mar-16

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jan-17 (%) fev-17 (%) mar-17 (%) jan-17 (%) fev-17 (%) mar-17 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.132.680 8,9 12,3 8,3 15,4 13,0 8,9 15,4 14,2 12,3 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.122.276 6,4 5,9 -0,2 19,5 -8,6 6,4 19,5 5,7 5,9

Capital
Autopeças e acessórios 373.832 18,8 24,9 14,3 25,4 32,7 18,8 25,4 28,9 24,9

Capital
Concessionárias de veículos 2.594.403 4,0 3,1 -2,0 18,2 -13,5 4,0 18,2 2,6 3,1

ABCD
Autopeças e acessórios 57.465 16,2 33,8 31,0 42,9 43,9 16,2 42,9 43,4 43,8

ABCD
Concessionárias de veículos 400.486 0,6 2,0 -03 12,7 -7,4 0,6 12,7 2,8 2,0

Araçatuba
Autopeças e acessórios 32.885 -3,9 -0,5 0,8 -12,2 15,9 -3,9 -12,2 1,5 -0,5

Araçatuba
Concessionárias de veículos 57.074 -1,4 6,0 -6,3 20,5 -0,4 -1,4 20,5 10,1 6,0

Araraquara
Autopeças e acessórios 39.303 19,1 12,1 1,7 3,6 12,9 19,1 3,6 8,6 12,1

Araraquara
Concessionárias de veículos 168.701 6,6 9,2 4,4 22 -1,7 6,6 22,1 10,7 9,2

Bauru
Autopeças e acessórios 53.473 -2,5 -3,8 3,9 0,7 -9,5 -2,5 0,7 -4,5 -3,8

Bauru
Concessionárias de veículos 185.808 9,3 1,0 -0,1 4,3 -11,8 9,3 4,3 -3,5 1,0

Campinas
Autopeças e acessórios 138.678 12,8 4,6 4,1 4,5 -4,3 12,8 4,5 0,0 4,6

Campinas
Concessionárias de veículos 698.868 15,4 9,3 -2,4 13,9 -2,7 15,4 13,9 5,9 9,3

Guarulhos
Autopeças e acessórios 45.665 -1,0 -2,5 0,6 5,8 -12,3 -1,0 5,8 -3,4 -2,5

Guarulhos
Concessionárias de veículos 124.854 8,1 6,7 00 13,9 -2,3 8,1 13,9 5,9 6,7

Jundiaí
Autopeças e acessórios 48.569 0,8 -6,2 -6,5 -7,6 -12,5 0,8 -7,6 -10,0 -6,2

Jundiaí
Concessionárias de veículos 231.179 -0,3 4,0 6,1 18,3 -6,6 -0,3 18,3 6,5 4,0

Litoral
Autopeças e acessórios 41.234 7,0 25,8 24,2 40,3 34,5 7,0 40,3 37,5 25,8

Litoral
Concessionárias de veículos 213.713 20,2 27,8 11,9 67,4 -4,1 20,2 67,4 32,3 27,8

Marília
Autopeças e acessórios 55.435 13,5 34,8 15,4 46,2 50,7 13,5 46,2 48,3 34,8

Marília
Concessionárias de veículos 70.865 -0,2 8,1 -1,2 40,7 -15,5 -0,2 40,7 12,5 8,1

Osasco
Autopeças e acessórios 20.745 -1,0 2,9 0,6 22,8 11,5 -1,0 22,8 5,0 2,9

Osasco
Concessionárias de veículos 154.555 3,5 8,2 2,5 32,9 -9,3 3,5 32,9 11,0 8,2

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 14.933 -0,6 -11,2 -7,4 -9,6 -23,0 -0,6 -9,6 -16,6 -11,2 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 65.570 8,5 0,5 -4,7 6,4 -13,4 8,5 6,4 -3,7 0,5

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 97.201 1,6 2,9 1,5 8,1 -0,6 1,6 8,1 3,7 2,9 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 390.060 6,2 10,2 4,7 25,4 -1,2 6,2 25,4 12,5 10,2

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 38.762 -11,0 -4,6 -4,3 5,4 -6,2 -11,0 5,4 -0,3 -4,6 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 169.791 9,2 7,0 -1,8 17,7 -7,1 9,2 17,7 5,7 7,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 39.135 9,6 4,7 6,5 4,1 -0,1 9,6 4,1 2,1 4,7

Sorocaba
Concessionárias de veículos 288.373 5,7 4,0 -1,7 13,7 -7,2 5,7 13,7 3,1 4,0

Taubaté
Autopeças e acessórios 35.365 -1,7 4,5 8,5 9,0 6,8 -1,7 9,0 8,0 4,5

Taubaté
Concessionárias de veículos 307.975 14,2 13,4 4,3 23,1 1,7 14,2 23,1 13,0 13,4

* A preços de março/2017 – valores em R$ mil

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo tem como objetivo produzir indicadores mensais do 
desempenho do comércio varejista e dos seus vários ramos de atividade em todas as 16 regiões do Estado. A partir de dados do 

faturamento bruto real, as informações produzidas pela pesquisa permitem mensurar, tanto em número índice quanto em R$ bilhões, 
e projetar a atividade econômica geral de curto prazo, dado que o consumo é o indicador mais sensível e o que mais rapidamente 
responde às mudanças conjunturais e/ou às medidas de política econômica.

Pesquisa (PCCV -  Março 2017) 
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Mar-17/Mar-16

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jan-17 (%) fev-17 (%) mar-17 (%) jan-17 (%) fev-17 (%) mar-17 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.132.680 8,9 12,3 8,3 15,4 13,0 8,9 15,4 14,2 12,3 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.122.276 6,4 5,9 -0,2 19,5 -8,6 6,4 19,5 5,7 5,9

Capital
Autopeças e acessórios 373.832 18,8 24,9 14,3 25,4 32,7 18,8 25,4 28,9 24,9

Capital
Concessionárias de veículos 2.594.403 4,0 3,1 -2,0 18,2 -13,5 4,0 18,2 2,6 3,1

ABCD
Autopeças e acessórios 57.465 16,2 33,8 31,0 42,9 43,9 16,2 42,9 43,4 43,8

ABCD
Concessionárias de veículos 400.486 0,6 2,0 -03 12,7 -7,4 0,6 12,7 2,8 2,0

Araçatuba
Autopeças e acessórios 32.885 -3,9 -0,5 0,8 -12,2 15,9 -3,9 -12,2 1,5 -0,5

Araçatuba
Concessionárias de veículos 57.074 -1,4 6,0 -6,3 20,5 -0,4 -1,4 20,5 10,1 6,0

Araraquara
Autopeças e acessórios 39.303 19,1 12,1 1,7 3,6 12,9 19,1 3,6 8,6 12,1

Araraquara
Concessionárias de veículos 168.701 6,6 9,2 4,4 22 -1,7 6,6 22,1 10,7 9,2

Bauru
Autopeças e acessórios 53.473 -2,5 -3,8 3,9 0,7 -9,5 -2,5 0,7 -4,5 -3,8

Bauru
Concessionárias de veículos 185.808 9,3 1,0 -0,1 4,3 -11,8 9,3 4,3 -3,5 1,0

Campinas
Autopeças e acessórios 138.678 12,8 4,6 4,1 4,5 -4,3 12,8 4,5 0,0 4,6

Campinas
Concessionárias de veículos 698.868 15,4 9,3 -2,4 13,9 -2,7 15,4 13,9 5,9 9,3

Guarulhos
Autopeças e acessórios 45.665 -1,0 -2,5 0,6 5,8 -12,3 -1,0 5,8 -3,4 -2,5

Guarulhos
Concessionárias de veículos 124.854 8,1 6,7 00 13,9 -2,3 8,1 13,9 5,9 6,7

Jundiaí
Autopeças e acessórios 48.569 0,8 -6,2 -6,5 -7,6 -12,5 0,8 -7,6 -10,0 -6,2

Jundiaí
Concessionárias de veículos 231.179 -0,3 4,0 6,1 18,3 -6,6 -0,3 18,3 6,5 4,0

Litoral
Autopeças e acessórios 41.234 7,0 25,8 24,2 40,3 34,5 7,0 40,3 37,5 25,8

Litoral
Concessionárias de veículos 213.713 20,2 27,8 11,9 67,4 -4,1 20,2 67,4 32,3 27,8

Marília
Autopeças e acessórios 55.435 13,5 34,8 15,4 46,2 50,7 13,5 46,2 48,3 34,8

Marília
Concessionárias de veículos 70.865 -0,2 8,1 -1,2 40,7 -15,5 -0,2 40,7 12,5 8,1

Osasco
Autopeças e acessórios 20.745 -1,0 2,9 0,6 22,8 11,5 -1,0 22,8 5,0 2,9

Osasco
Concessionárias de veículos 154.555 3,5 8,2 2,5 32,9 -9,3 3,5 32,9 11,0 8,2

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 14.933 -0,6 -11,2 -7,4 -9,6 -23,0 -0,6 -9,6 -16,6 -11,2 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 65.570 8,5 0,5 -4,7 6,4 -13,4 8,5 6,4 -3,7 0,5

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 97.201 1,6 2,9 1,5 8,1 -0,6 1,6 8,1 3,7 2,9 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 390.060 6,2 10,2 4,7 25,4 -1,2 6,2 25,4 12,5 10,2

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 38.762 -11,0 -4,6 -4,3 5,4 -6,2 -11,0 5,4 -0,3 -4,6 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 169.791 9,2 7,0 -1,8 17,7 -7,1 9,2 17,7 5,7 7,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 39.135 9,6 4,7 6,5 4,1 -0,1 9,6 4,1 2,1 4,7

Sorocaba
Concessionárias de veículos 288.373 5,7 4,0 -1,7 13,7 -7,2 5,7 13,7 3,1 4,0

Taubaté
Autopeças e acessórios 35.365 -1,7 4,5 8,5 9,0 6,8 -1,7 9,0 8,0 4,5

Taubaté
Concessionárias de veículos 307.975 14,2 13,4 4,3 23,1 1,7 14,2 23,1 13,0 13,4

* A preços de março/2017 – valores em R$ mil
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MICHELIN X INCITY Z EM PROL DA MOBILIDADE 
URBANA E DA REDUÇÃO DE CUSTOS

Fiel à sua razão de ser, a Michelin apresenta a todos os 
profissionais do transporte urbano sua nova solução para 
os desafios deste importante segmento: o pneu “Michelin 
X Incity Z”. 

Segundo Nour Bouhassoun, presidente da Michelin 
América do Sul, “contribuir para a melhor mobilidade das 
pessoas e dos bens é a razão de ser da Michelin”.

Ciente de que o custo dos pneus para os empresários 
do setor está entre os principais custos destes segmentos, 
conforme afirma Antonio Crespo, diretor de Marketing e 
Vendas de Pneus de Ônibus e Caminhões, a Michelin vem se 
dedicando continuamente no desenvolvimento e aprimora-
mento de seus produtos, visando a redução do custo para os 
empresários, oferecendo um produto com mais durabilidade 
para o transportador e mais segurança para os usuários.

Segundo a empresa, este novo desenvolvimento reúne 
o mais moderno conjunto de tecnologia em um só pneu. 
“Entre os grandes diferenciais do Michelin X Incity Z está 
a escultura inovadora, que se transforma durante o uso, o 
que faz com que o pneu ganhe uma ‘nova cara’ conforme 

MAGNETI MARELLI INAUGURA PLANTA DA 
AUTOMOTIVE LIGHTING NA CHINA

A Magneti Marelli anunciou ao mercado a inauguração 
da nova planta da Automotive Lighting, divisão da compa-
nhia dedicada à iluminação automotiva, na China. Por meio 
de parceria com a Changchun Fudi Equipment Technology 
Development Co. LTD. (FUDI), uma empresa chinesa de in-
vestimentos com atividades na indústria de componentes 
automotivos, a Automotive Lighting promoveu a abertura 
da planta em Changchun, capital da província de Jilin, no 
nordeste da China. A unidade cobre uma área de 30 mil m², 
dos quais 17 mil serão dedicados à produção de faróis e lan-
ternas traseiras em LED. De acordo com a empresa, a abertura 
da fábrica na China é resultado da crescente demanda por 
sistemas LED proveniente de clientes como FAW-Volkswagen 
e BMW, entre outros. A capacidade de produção anual pre-
vista para 2019 é de cerca de um milhão de faróis e 500 
mil lanternas traseiras. Inicialmente, a planta contará com 

sua utilização”, explica Renato Silva, gerente de Marketing 
Produto da Michelin América do Sul. 

REVOLUCIONÁRIA TECNOLOGIA REGENION

MAIS SEGURANÇA E ECONOMIA NO  
TRANSPORTE URBANO

Graças à tecnologia Regenion, o Michelin X Incity Z inicia 
sua vida com 3 sulcos expostos e termina com 5. Devido ao 
novo desenho da banda de rodagem, a escultura do novo 
pneu evolui com o uso, se transformando e garantindo o 
mesmo nível de aderência em toda a 1ª vida, proporcio-
nando  maior estabilidade ao veículo e menor consumo de 
combustível, além de maior quilometragem rodada, com o 
ganho obtido chegando a até 10%.

o trabalho de 100 pessoas, mas em plena capacidade esse 
número pode chegar a 800 trabalhadores.

“A nova fábrica de Changchun complementa a ampla 
área de atuação da Automotive Lighting na China ao atender 
o nordeste do país, uma região estratégica para a indústria 
automotiva onde estão localizados clientes importantes, com 
foco em componentes de alto valor tecnológico. Nesse sen-
tido, a joint venture com a FUDI representa a parceria ideal 
para a Magneti Marelli com vistas a estabelecer o negócio de 
iluminação na região e proporcionar o melhor suporte possí-
vel aos clientes”, avalia Pietro Gorlier, CEO da Magneti Marelli.

Flash 
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KS APRESENTA NOVIDADES PARA VEÍCULOS  
LEVES E MOTOS

A Kolbenschmidt (KS) inicia o segundo semestre de 
2017 apresentando novidades para o mercado de reposição 
brasileiro. A empresa anunciou o lançamento de produtos 
das linhas de anel, kit e válvula para motores Citroen, Ford, 
Honda e Peugeot. Nas montadoras francesas, os anéis de 
segmento atendem os motores TU3JP 1.4L 8V – gasolina 
e flex que equipam o C3, 206, 207 e Hoggar, produzidos 
de 2003 a 2014.

Para a Ford, as válvulas de admissão e escape são apli-
cadas em motores 1.6L 16V Sigma utilizados nos veículos 
Focus Hatch e Sedan; Fiesta Hatch e Sedan; e Ecosport. 
A Kolbenschmidt informou ainda que as novidades tam-

ZF INVESTE NA CONDUÇÃO AUTOMATIZADA EM 
VÁRIAS ÁREAS

A ZF destaca sua preocupação e investimentos no fu-
turo da mobilidade com a expectativa de que a próxima 
geração de veículos tenha a capacidade de “Ver, Pensar e 
Agir”. Para isso, a empresa tem trabalhado em parcerias e in-
vestido em conhecimento próprio para desenvolver funções 
automatizadas, fornecendo níveis mais altos de condução 
autônoma no futuro.“Considerando apenas o ano passado, 
a ZF assumiu uma participação de 40% na Ibeo, desenvol-
vedora de tecnologia LIDAR, e anunciou sua colaboração 
com a Nvidia para lançar no mercado o ProAI, a primeira 
unidade de controle eletrônico do mundo com inteligência 
artificial. Além disso, adquiriu uma cota de 45% na Astyx, 
fabricante de radares de ultra-alta frequência, e, mais re-
centemente, firmou parceria com a Faurecia, especializada 
em interiores de veículos, para produzir o cockpit do futuro 
com ênfase na segurança”, afirma Stefan Sommer, CEO da ZF. 
Um dos próximos passos da ZF neste sentido é o desen-
volvimento de radares de alta resolução, buscando formas 
de combiná-los com a tecnologia de laser para obter uma 
representação tridimensional do entorno do veículo. Dessa 
forma, será possível melhorar as capacidades que já estão 

em desenvolvimento para imagens panorâmicas de 360° ao 
redor do automóvel, como a combinação da câmera de três 
lentes Tri-Cam com o radar AC2000 para visão frontal e lateral.

“A automatização precisa estar diretamente atrelada à 
segurança, pois as pessoas só vão optar pelos meios de trans-
porte nos quais confiam e se sentem totalmente seguras. 
Por isso, estamos trilhando um caminho que oferece um 
equilíbrio entre o avanço de novas tecnologias e sistemas 
comprovados na prática em rodovias. Vamos trabalhar para 
melhorar, testar e validar inovações que beneficiarão os en-
volvidos no trânsito e os usuários de várias formas de mobi-
lidade e aplicações industriais”, completa Sommer.

bém se estendem à linha de motos. O lançamento de kit 
atende os motores 125cc, fabricados de 2006 a 2008 nos 
modelos Biz.
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NOVIDADES DA DPK

A DPK apresentou novidades ao mercado de reposição 
automotiva na virada do primeiro para o segundo semes-
tre. A empresa colocou no ar seu novo portal, apostando 
em uma plataforma mais moderna, dinâmica e inovado-
ra. Entre as novidades do portal está a Rádio DPK, que 
contará com uma programação completa de músicas e 
conteúdo automotivo, além de funcionar como um canal 
de relacionamento com o cliente. A rádio também pode 
ser acessada pelo site do KDaPeça e pelo aplicativo “Rádio 
DPK” disponível para Android e em breve para IOS. Há ainda 
um espaço para notícias do setor e um fórum, no qual os 
clientes poderão enviar dúvidas e interagir constantemen-
te. O novo portal pode ser acessado em www.dpk.com.br. 
Além disso, a empresa promoveu dois importantes en-
contros junto a seus parceiros. No 1º Fórum de Inovação, 

DANA COMEMORA 70 ANOS DE ATUAÇÃO 
NO BRASIL

A Dana tem motivos de sobra para comemorar neste mês 
de julho. Uma das principais fabricantes do setor automotivo 
mundial e líder no fornecimento de sistemas de transmissão, 
vedação e gerenciamento térmico com alta tecnologia para 
as montadoras dos mercados de veículos de passageiros, 
caminhões e equipamentos fora-de-estrada e industriais, a 
empresa completou 70 anos de atividades no Brasil neste 
último 10 de julho.

De acordo com Raul Germany, country leader da Dana 
para o Brasil, a empresa sempre procurou investir no País.  
“Temos muito orgulho da nossa história, sem dúvida um 
diferenciador, potencializado pela força de uma companhia 
global, com tradição e que investe para ser líder em tecno-
logias”, enfatiza. “Em um momento como este, focamos em 
reflexão, reconhecimento e celebração. Quanto mais os anos 
passam, maior o convite para uma ponderação mais profun-
da, revisitando lembranças, fazendo o reconhecimento ao 
trabalho de muitos, que hoje damos continuidade. Nosso 
fundador no Brasil, o imigrante Ricardo Bruno Albarus, além 
de pioneiro, serve de exemplo do espírito empreendedor 
que sempre temos que exercer, dos desafios e das opor-
tunidades que nosso país apresenta, principalmente agora 

Marketing e Inteligência de Mercado, a DPK apresentou 
uma programação especial, que contou com a apresen-
tação de projetos, novidades e inovações da empresa. 
Em outro evento, destinado à imprensa, o diretor da DPK, 
Armando Diniz, se reuniu com jornalistas em São Paulo. Na 
ocasião, Diniz apresentou a ferramenta on-line KDaPeça, 
que funciona movida por um enorme banco de dados, de-
senvolvido internamente. A ferramenta conta com imagens 
e informações relacionadas à aplicação dos produtos, além 
de permitir que o consumidor compare marcas e preços.

que precisamos retomar o ritmo de crescimento da indústria 
automobilística nacional”, completou.

Recentemente, em dezembro de 2016, a Dana anun-
ciou a aquisição das operações de forjaria e usinagem de 
eixos dianteiros pesados e componentes em Campinas e 
Jundiaí/SP. O objetivo da ação foi fortalecer o foco nos mer-
cados de componentes fora-de-estrada e de exportação. 
“Nossa organização passou por vários momentos, evoluindo 
e aprendendo, a exemplo de nossa sociedade, economia e 
País. Desafios, dores do crescimento, lições aprendidas, es-
perança renovada, novos investimentos. Correções de rumo, 
reconhecimento, alegrias. Sempre fortalecidos por valores 
sólidos e inegociáveis, como a ética, integridade, honestida-
de. Investindo nas pessoas, nas comunidades, na indústria, no 
País. Com segurança. Pela segurança”, finalizou Germany.  

w w w. r e v i s t a m e r c a d o a u t o m o t i v o . c o m . b r
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